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قيود أفراد

1 - الشرقاوى للستيراد التصدير تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6950 ورقم قيد 154875    رئيسى آخر  عن استيراد وتصدير مواد خام للدهانات, بجهة محافظة الغربية 

سبرباى سور الشريعه بملك عماد محمود ابوالصفا

2 - محمد السيد عبدالرحيم سند تاجر فرد  رأس ماله 2,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6941 

ورقم قيد 158339    محل رئيسى  عن توزيع مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية ميت حواى بملك امتثال سمير 

امين محمد خليل

3 - صلح زكى الشحات ذكى منتصر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6942 ورقم قيد 158340    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية بلكيم بملك السنطاوى سعد 

فؤاد

4 - ابراهيم كمال الدين محمد جاويش تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6943 ورقم قيد 158341    محل رئيسى  عن تعبئه وتوزيع المواد الغذائيه يدويا, بجهة محافظة الغربية شنراق 

بملك طه كمال الدين محمد جاويش

5 - جلل وصال محمد المالكى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6947 

ورقم قيد 158342    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية المعمل شارع مبارك محله 

مرحوم بملك السيد صبحى محمود الشعراوى

6 - رندا مدحت حنفى عليبه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6948 ورقم 

قيد 158343    محل رئيسى  عن بيع ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية سبرباى عبدالمنعم رياض بملك بسام 

حسن عبدالرحيم الخولى

7 - سنيه عادل عبدالحميد ابوعافيه تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6951 ورقم قيد 158344    محل رئيسى  عن ورشه منشار خشب, بجهة محافظة الغربية شندلت بملك/ امل 

محمد دقيق العبد ابراهيم عطيه

8 - ام محمد السباعى محمد ابوزيد تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6957 ورقم قيد 158345    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع مواشى, بجهة محافظة الغربية كوم اشناواى 

بملك صاحب الشان ) ام محمد السباعى محمد ابوزيد(

9 - كريم السيد بسيوني العداوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6958 

ورقم قيد 158346    محل رئيسى  عن ورشه اثاث موبيليات من الخشب )صناعه اثاث(, بجهة محافظة الغربية 

كتامه بملك عيد محمود عبد الفتاح الملح

10 - اميره محمد حسن طافش تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6960 

ورقم قيد 158347    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى الحلبه, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 4 

شارع سيدى شاهين صالحجر بملك/ نجلء مرسى ابراهيم العربى

11 - محمد احمد محمد عبيد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6962 

ورقم قيد 158348    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك ربيع محمود على شكم

12 - فادي جمال رمسيس لبيب ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6970 ورقم قيد 158349    محل رئيسى  عن تجاره طيور زينه, بجهة محافظة الغربية 69 شارع مصطفى 

العونى من مصطفى كامل بملك/ احمد امين البندارى

13 - شريف على عبدالرءوف ابوحطب تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6971 ورقم قيد 158350    محل رئيسى  عن تصنيع ملفات صوت, بجهة محافظة الغربية سكه الوسط بملك 

مصطفى واسماعيل ومحمد محمود عبدالقادر ندا
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14 - ليلى جمال عبدالرحيم عتلم تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6979 

ورقم قيد 158351    محل رئيسى  عن مقاولت عامه وتوريدات عموميه فيما عدا توريد الكمبيوتر ومشتملته 

وفيما عدا توريد العماله, بجهة محافظة الغربية 10 شارع القنطرة والكنيسه الشرقى بملك خالد احمد دسوقى محمد

15 - اسماعيل احمد اسماعيل الشافعي تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6984 ورقم قيد 158352    محل رئيسى  عن مزرعه لتجاره المواشى, بجهة محافظة الغربية سكه الوسط بملك/ 

السيد احمد اسماعيل الشافعى

16 - محمد عبدالمحسن حافظ شاهين تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6985 ورقم قيد 158353    محل رئيسى  عن مطعم وكافيه, بجهة محافظة الغربية اول طريق الجعفريه بملك/ 

ابراهيم محمد السيد سعده

17 - عزه احمد محمد الحيطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 6989 

ورقم قيد 158355    محل رئيسى  عن بيع لحوم مجمده, بجهة محافظة الغربية ابوالجهور بملك عبدالبر السيد 

على جبر

18 - محمود محمد عبدا غريب السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع 

6993 ورقم قيد 158356    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية تطاى بملك/ محمد سعيد 

احمد حسن عامر

19 - مروه حموده السعيد حموده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 6994 

ورقم قيد 158357    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية شبراقاص بملك/ 

عرفه السيد عبدالجواد محمد ابراهيم عمر

20 - امين السيد محمد الشواربي ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم 

ايداع 6995 ورقم قيد 158358    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية منيه البندره 

بملك/ على عطيه محمد صقر

21 - البنا للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7003 ورقم قيد 

158359    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية ابوحمر بملك صابر اسماعيل مرسى البنا

22 - صلح على محمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7008 ورقم 

قيد 158360    محل رئيسى  عن تجاره كماليات سيارات, بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك/ محمد على 

محمد ابوعقيل

23 - خطاب للنقل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7012 ورقم قيد 

158361    محل رئيسى  عن تاجير سيارات لدى الغير ونقل البضائع بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى فيما عدا نقل الطرود البريديه, بجهة محافظة الغربية منشاه الجنيدى بملك/ 

محمد احمد حافظ خطاب

24 - محمد السيد محمد الغنام تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7021 

ورقم قيد 158363    محل رئيسى  عن تجاره دواجن حيه, بجهة محافظة الغربية شارع الشيخ الشناوى مع انور 

بملك/ السيد محمد ابراهيم الغنام

25 - هاله احمد محمود العفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7023 

ورقم قيد 158364    محل رئيسى  عن تجاره احذيه بلستيك, بجهة محافظة الغربية 30 شارع درب اللويزى من 

شارع البوسته القديمه بملك توفيق محمد الخطيب
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26 - النجار لخدمات النقل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 02-08-2022 برقم ايداع 7033 ورقم 

قيد 158365    محل رئيسى  عن مكتب خدمات النقل بضائع فيما عدا نقل الطرود البريديه بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية اول طريق الجعفريه بملك 

مجدى عبدالخالق عبدا عقل

27 - حاتم رافت محمد ابراهيم برج تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7047 

ورقم قيد 158366    محل رئيسى  عن بيع مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الغربية سبرباى بجوار صيدليه مكه 

بملك محمود محمد محمد محمود الحلبى

28 - محمد حسين المليجى شوشه تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7050 ورقم قيد 158367    محل رئيسى  عن مكتب هندسى ومقاولت, بجهة محافظة الغربية الجعفريه بملك 

ممدوح امين الشاعر

29 - ايه محمد عبدالجليل السقا تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7053 

ورقم قيد 158368    محل رئيسى  عن تصنيع شنط حريمى, بجهة محافظة الغربية الحداد بملك/ فاديه السيد 

رجب ابوطاحون

30 - محمد حسن عطيه الحفناوى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7055 

ورقم قيد 158369    محل رئيسى  عن مبيدات وتقاوى واسمده, بجهة محافظة الغربية عزبه فراج الكرسه بملك/ 

زينب عبدالرحمن السيد الحفناوى

31 - حازم محمد التهامى جمعه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7061 

ورقم قيد 158370    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية المبوطين بملك بدر 

سعد المرسى سعد

32 - علء محمد احمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7062 

ورقم قيد 158371    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير 

فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية برج الصفوه بجوار المطافى بملك/ رضا محمد 

محمود الزهار

33 - مكتب البربرى للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7064 

ورقم قيد 158372    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت, بجهة محافظة الغربية 1 ترعه الشيتى مع عطفه محرم 

بملك/ مسعد عدلى بسيونى يوسف

34 - نجيه يوسف رمضان ابوالجدايل تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7066 ورقم قيد 158373    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية عزبه حميده - بلكيم 

بملك / افراج على عوض عمر

35 - السيد عبدالحميد السباعى الغندور تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7068 ورقم قيد 158374    محل رئيسى  عن مقاولت نقل مخلفات, بجهة محافظة الغربية منشاه جنزور بملك/ 

فوده ابراهيم فوده علم

36 - عبدا محمد عبدا ابراهيم جبر تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7073 ورقم قيد 158375    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه ملح طعام, بجهة محافظة الغربية شارع احمد 

كشك بملك/ اشرف عرفه احمد هيله

37 - شيماء احمد السعيد عبدالفتاح تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7074 ورقم قيد 158376    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة الغربية 30 شارع التحرير 

من العجيزى بملك/ احمد السعيد عبدالفتاح

Page 4 of 77 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

38 - احمد محمد عبدالعزيز السباعى مرعى تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم 

ايداع 7076 ورقم قيد 158377    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36  من 

المجموعه 6 والتصدير فى جدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية اخر شارع شارع سعيد 

عماره 9 تقاطع شارع الشاذلى عطا بملك/ رشا محمد حسين السمان

39 - ايناس رجب محمد رزق تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 7077 

ورقم قيد 158378    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الغربية 4 شارع الثناء بملك/ عيشه احمد محمد 

عبدالرحمن

40 - احمد حمدى عبدالحميد جمال الدين تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 03-08-2022 برقم ايداع 

7078 ورقم قيد 158379    محل رئيسى  عن بيع ماده لصقه للسيراميك, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك 

عزه محمود ابراهيم الغزيرى

41 - ايمان محمد على محمد طبق تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7100 

ورقم قيد 157603    رئيسى آخر  عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية تطاى بملك وليد محمد ابوالعزم المرسى بخيت

42 - ابراهيم كامل عباس غزالي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7103 

ورقم قيد 158381    محل رئيسى  عن مخبز نصف الى, بجهة محافظة الغربية بوريك الحجر بملك/ عايده 

ابوالفتوح ابواليزيد ابراهيم

43 - محمد عبدالنبى سعيد السيد البنهاوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 

7110 ورقم قيد 158382    محل رئيسى  عن مطعم كبده وكفته, بجهة محافظة الغربية شارع النادى مع ابو 

حنيفه بملك طارق السيد احمد اللبودى

44 - مصطفى الدسوقى محمود محمد خضر تاجر فرد  رأس ماله 35,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم 

ايداع 7126 ورقم قيد 158383    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات, بجهة محافظة الغربية كفرسالم النحال 

بملك / احمد الدسوقى محمود خضر

45 - حسام رمضان محمد شعبان تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 04-08-2022 برقم ايداع 7139 

ورقم قيد 158384    محل رئيسى  عن مركز العاب اطفال ماعدا البلى ستيشن, بجهة محافظة الغربية منشأه 

جنزور بملك رامى سعيد محمود جامع

46 - ماهر فتحي محمد احمد الخولي تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7142 ورقم قيد 158385    محل رئيسى  عن تجاره خرده بلستيك, بجهة محافظة الغربية شارع صلح 

عبدالمقصود العجيزى بملك/ عيد فتحى محمد الخولى

47 - محمود فتحى محمود حسن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7150 

ورقم قيد 158386    محل رئيسى  عن تجاره منظفات ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة الغربية محله منوف 

بملك/ سميره فتحى عبدالرازق حسن

48 - سهام محمد زكى عبدالرازق سند تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7152 ورقم قيد 158387    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية عماره الوفد شارع الجلء بملك/ 

اشرف عبدالوهاب رزق سليم

49 - حسن محمد على سلم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7153 ورقم 

قيد 158388    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية برما بملك اسره على محمد 

سلم

50 - عبدالرازق ربيع عبدالفتاح عوض تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7165 ورقم قيد 158390    محل رئيسى  عن مكتب نظافه, بجهة محافظة الغربية منشاه الجندى بملك ماهر 

سعيد ابراهيم سعد
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51 - وليد سعد السيد الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7170 

ورقم قيد 158391    محل رئيسى  عن سرجه ولوازم العطاره, بجهة محافظة الغربية كفر ابوداود شارع السوق 

بملك/ فاطمه شفيق طه حماد

52 - احمد السيد عبدالعاطى سعيد تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7175 ورقم قيد 158392    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية كفرالشيخ 

سليم بملك السيد عبدالمعطى سعيد

53 - امجد عادل عبدالعظيم خليل خضر تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7177 ورقم قيد 158393    محل رئيسى  عن سوبر ماركت, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك/ فتحى محمود 

عاشور

54 - سامح محمد شوقي الجعان تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7178 

ورقم قيد 158394    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار سيارات, بجهة محافظة الغربية كفر عصام بملك/ 

رمضان السعيد رمضان الخولل

55 - محمد عبدالشافى زهير دهب تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 

7181 ورقم قيد 158395    محل رئيسى  عن بيع سجاد, بجهة محافظة الغربية شارع الجلء بجوار برج الجمل 

بملك فكريه السيد محمود سراج الدين

56 - رحاب مسعد السيد المؤذن تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7185 

ورقم قيد 158396    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك/ شريف 

عبدالمنعم العونيه

57 - نبيل احمد محمد النحاس تاجر فرد  رأس ماله 1,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7190 ورقم 

قيد 158397    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية برما بملك على احمد محمد النحاس

58 - محمد حمدين عطيه سرحان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع 7194 

ورقم قيد 158398    محل رئيسى  عن مركز تنميه مهارات فيما عدا المن والحراسه والنترنت بعد الحصول 

على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الغربية شبراملس بملك صفاء عبد العليم احمد دنيا

59 - ابراهيم عبدالحميد ابراهيم ابوالعزم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 7203 ورقم قيد 158399    محل رئيسى  عن تجاره الحذيه, بجهة محافظة الغربية شارع التامين 

الصحى بملك/ هانم السيد عبدالمقصود

60 - رضا حسنى منصور الديب تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7214 

ورقم قيد 158400    محل رئيسى  عن تجاره السماك المملحه, بجهة محافظة الغربية مشله بملك بدران محمد 

عبدالجليل الصيفى

61 - محمد وجيه حسين عبداللطيف حسين ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 2022-08-08 

برقم ايداع 7216 ورقم قيد 158401    محل رئيسى  عن تجاره منظفات, بجهة محافظة الغربية غرانشو بملك/ 

وجبه حسين عبداللطيف حسين ابوالخير

62 - الشنتناوى للمقاولت العموميه والتوريدات الحكوميه تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 

08-08-2022 برقم ايداع 7217 ورقم قيد 158402    محل رئيسى  عن مقاولت عموميه والتوريدات 

الحكوميه فيماعدا توريد الكمبيوتر ومشتملته وتوريد العماله, بجهة محافظة الغربية كوبرى شنوده الملحه شارع 

نعمه ا بملك/ابوالعل شعبان على

63 - فاطمه محمد على الجمل تاجر فرد  رأس ماله 250,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7219 

ورقم قيد 158403    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية الرجبيه بملك ولء 

ونشوى احمد سيد احمد الشال ووهديه محمد حماد عصر
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64 - رضا عبدالفتاح محمد الفرس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7221 ورقم قيد 158404    محل رئيسى  عن تجاره ورق كرتون, بجهة محافظة الغربية فرانشو عزبه اللواء 

بملك/ اسامه ابراهيم محمود ابوالخير

65 - منى عبدالتواب سرحان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7222 

ورقم قيد 158405    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية كفر خضر بملك سمير السيد محمد القافلى

66 - احمد عبدالجواد هارون ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7223 ورقم قيد 158406    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوار محمول, بجهة محافظة الغربية الجميزه بملك/ 

احمد احمد السيد احمد زين

67 - محمود لطفى محمد شكل تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7224 

ورقم قيد 158407    محل رئيسى  عن ملعب وكافيه وحمام سباحه فيما عدا البلستيشن, بجهة محافظة الغربية 

كفر كل الباب بملك/ محمد محمد عبدالقادر محمد عطيه

68 - احمد رضا مقلد صابر ابو ترك تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 

7231 ورقم قيد 158409    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتوريدات ماعدا توريد العماله وماعدا توريد 

الكمبيوتر ومستلزماته, بجهة محافظة الغربية سبرباى بملك رضا مقلد صابر ابو ترك

69 - عصام حلمى ابراهيم شاهين تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 08-08-2022 برقم ايداع 7243 

ورقم قيد 158411    محل رئيسى  عن مزادات عامه بعد الحصول على التراخيص اللزمه لذلك, بجهة محافظة 

الغربية ميت الرخا بملك محمود ابراهيم فتحى شاهين

70 - شريف محمد السيد الجمل تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7271 

ورقم قيد 149333    رئيسى آخر  عن مقاولت وتوريدات عامه ماعدا توريد العماله وما عد ا الكمبيوتر 

ومستلزماته, بجهة محافظة الغربية نهطاى بملك  على خليل السباعى الجمل

71 - عبدالوهاب حسن عبدالوهاب المعداوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم 

ايداع 7246 ورقم قيد 158412    محل رئيسى  عن مطعم فول وطعميه, بجهة محافظة الغربية 23 يوليو بملك 

فتحى عبدالستار محمود السيد علوان

72 - جهاد زيدان عبدا الدخميسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7250 ورقم قيد 158413    محل رئيسى  عن تجاره الفاكهه والخضروات, بجهة محافظة الغربية كفرالعلو 

سلمون بملك زيدان عبدا سليمان الدخميسى

73 - محمد يوسف عطيه يوسف جادا تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7253 ورقم قيد 158414    محل رئيسى  عن تجارة ملبس جاهزة, بجهة محافظة الغربية كفر العلو كنيسه 

شبراطو بملك رباب شاكر محمد محمد الطويل

74 - هيام محمد السيد يوسف البنا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7254 

ورقم قيد 158415    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شبراطو ملك/ احمد احمد على على المغينى

75 - اشرف فراج محروس سالمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7265 ورقم قيد 158416    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة الغربية دفره بملك بدر 

محمد ابراهيم الشافعى

76 - فاضل لتجاره زيوت السيارات تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7278 ورقم قيد 158417    محل رئيسى  عن تجاره زيوت سيارات, بجهة محافظة الغربية ميت حبيش البحريه 

بملك/ عبير لطفى عبدالرسول نصار

Page 7 of 77 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

77 - محمد مصطفي ابراهيم محمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7282 ورقم قيد 158418    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية عقار رقم 2 شارع السد العالى بملك/ 

حاتم احمد الشرقاوى

78 - السيد محمد مصطفى البربرى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7283 ورقم قيد 158419    محل رئيسى  عن مصنع عقاده, بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك محمد 

مصطفى عبدالفتاح البربرى

79 - مروه محمد احمد توفيق السيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7292 ورقم قيد 158420    محل رئيسى  عن تجاره ملبس فيما عدا الملبس العسكريه, بجهة محافظة الغربية 

ميدان البورص بملك محمد عبدالوهاب حسين فتوح

80 - محمد عبدالغفار عبدالفتاح شريف تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7296 ورقم قيد 158421    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية شارع السادات بملك/ محمد محمد على 

ابراهيم

81 - مصطفى محمود ابراهيم حسنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7297 ورقم قيد 158422    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية الرياض بملك 

محمود السيد محمد السيد عمر

82 - الست عزت عبدالفتاح الودان تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 

7298 ورقم قيد 158423    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الغربية صناديد بملك 

ابراهيم السيد ابراهيم الشيمى

83 - شيماء شعبان السيد ابوالعزم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7303 

ورقم قيد 158424    محل رئيسى  عن كوافير, بجهة محافظة الغربية شارع سراج الدين بملك جيهان شعبان 

السيد ابوالعزم الدسوقى

84 - محمد حسن محمد ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع 7306 

ورقم قيد 158425    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية شارع السودانى من جمال 

عبدالناصر محله مرحوم بملك السيده يوسف السيد ابراهيم ابوهبل

85 - سمير عبدالعليم مندور البابلى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7318 ورقم قيد 158427    محل رئيسى  عن مكتب نقل وشحن بضايع بالسيارات فيما عدا نقل الطرود 

البريديه, بجهة محافظة الغربية المنشاه الجديده بملك امين السيد امين هبه

86 - شيماء مسعد عبد الحميد موسى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7322 ورقم قيد 158428    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية المنشأه 

الجديده بملك صابر حسين بدر الزناتى

87 - محمد محمد ابراهيم القرشى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7331 

ورقم قيد 158429    محل رئيسى  عن تجميع قمامه, بجهة محافظة الغربية شبشير الحصه بملك/ ايه ناصر 

رمضان محجوب

88 - فاطمه محمد بسيوني شخيخه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7335 ورقم قيد 158430    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه يدوى, بجهة محافظة الغربية جناج بملك/ 

ابراهيم حسن الغمراوى

89 - امال فرج سعد السوادنى تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7337 

ورقم قيد 158431    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية دفره بملك/ حافظ عبدالغنى حافظ 

غنيم
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90 - طارق السيد محمد الجوهرى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7344 ورقم قيد 158432    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك 

مصطفى السيد محمد الجوهرى

91 - امينه عبدالعزيز حافظ مصطفى زغلول تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم 

ايداع 7345 ورقم قيد 158433    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية شقرف 

بملك/ عبدالعزيز حافظ مصطفى زغلول

92 - احمد جمال البسطويسى السيد على تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7361 ورقم قيد 158434    محل رئيسى  عن مينى ماركت وتحضير مشروبات فيماعدا المشروبات الحكوليه, 

بجهة محافظة الغربية الطريق السريع سبرباى بملك/ محمد محمد عنان على

93 - نرمين السيد عبدا لوندى تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 7370 

ورقم قيد 158435    محل رئيسى  عن تجاره مستلزمات طبيه, بجهة محافظة الغربية 64 شارع طه الحكيم بملك 

حسن محمد فتحى عبدالمقصود ابوحسين

94 - صيدليه د/ السيد يوسف عماره تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع 

7376 ورقم قيد 158436    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية طوخ مزيد بملك الدسوقى نصر 

بدر البختى

95 - عبدالحليم عطيه عبدالحليم عطيه رجب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7381 ورقم قيد 158437    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 

6 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية المنشأه الكبرى بملك عطيه عبدالحليم 

رجب

96 - احمد احمد محمد علم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7383 ورقم 

قيد 158438    محل رئيسى  عن نقل سيارات وتوريدها للشركات فيما عدا نقل الطرود وبعد الحصول على 

التراخيص اللزمه من جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية صا الحجر بملك عمرو 

اشرف ناجى عبداللطيف فايد

97 - عادل محمد محمود زين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7386 

ورقم قيد 158439    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه ولوازمها, بجهة محافظة الغربية دلبشان بملك عايده 

محمد عبدالسلم حموده

98 - ريهام محمود محمد الهني تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 7387 

ورقم قيد 158440    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة الغربية طريق شوبر مع سعد زغلول بملك/ 

احمد احمد محمد بسيونى

99 - محمد فاروق عبدالمجيد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7388 ورقم قيد 158441    محل رئيسى  عن تفصيل الملبس والقمصان, بجهة محافظة الغربية محله مرحوم 

بملك محمد ابراهيم حسن على معارك

100 - محمد عبدالعزيز سالم عيسى عبدالحافظ تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7396 ورقم قيد 158442    محل رئيسى  عن تجاره فلتر مياه و تكييف, بجهة محافظة الغربية شارع 

ابراهيم واصل بملك ابراهيم على محمود القراقصى

101 - احمد محمد سعد محمد بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7403 ورقم قيد 158443    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك/ 

محمد سعد محمد بسيونى
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102 - محمد عبدالمعطى احمد العجمى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7404 ورقم قيد 158444    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية داير الناحيه 

شبراتنا بملك/ بدراوى ثابت بدراوى راغب حنيش

103 - مصطفى عبدالعال ابراهيم عبدالعال بدر تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7411 ورقم قيد 158446    محل رئيسى  عن تجاره خضراوات وفاكهه, بجهة محافظة الغربية 37 شارع 

حافظ وهبى برج بدر بملك/ احمد عبدالعال ابراهيم بدر

104 - حماده عطيه على الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7412 ورقم قيد 158447    محل رئيسى  عن مركز العاب اطفال ماعدا البليستيشن, بجهة محافظة الغربية 

شقرف بملك تهانى سعد الخولى

105 - عبدالمنصف احمد عبدالعال شلبى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7417 ورقم قيد 158448    محل رئيسى  عن تجاره مبيدات, بجهة محافظة الغربية شبراقاص بملك فاطمه احمد 

عبدالعال شلبى

106 - غالى بطرس بشاره غالى عبده تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم ايداع 

7418 ورقم قيد 158449    محل رئيسى  عن تجاره كاوتش, بجهة محافظة الغربية كنيسه دمشيت بملك/ هناء 

وجيه جرجس اسعد

107 - سماح عبدالحميد بسيونى ابوالحسن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 11-08-2022 برقم 

ايداع 7420 ورقم قيد 158450    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية حصه 

برما بملك/ ماهر المرسى ابوالمعاطى عمر

108 - محمد السيد ابوالعل على حسن تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7424 ورقم قيد 158451    محل رئيسى  عن تجاره السيارات والموتوسيكلت, بجهة محافظة الغربية فيشا سليم 

بملك وليد شبل الغندور

109 - محمد ماهر محمد حلمى كريم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7426 ورقم قيد 158452    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية شارع الجمهوريه 

بملك عمر محمد السيد الشافعى

110 - احمد اسماعيل مصطفى احمد العاطل تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 7428 ورقم قيد 158453    محل رئيسى  عن ورشه لحام كهرباء, بجهة محافظة الغربية شبرا قاص 

بملك/ على يوسف على الصعيدى

111 - محمد رياض محمد ابوعلى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7429 ورقم قيد 158454    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية عزبه احمد داود 

بملك رضا عبدالجيد عبدالقوى رحيم

112 - فريج لنقل البضائع تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7430 ورقم 

قيد 158455    محل رئيسى  عن مكتب نقل بضائع ماعدا نقل الطرود وبعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية الوحده المحليه - صالحجر بملك / عبده عبدالفتاح 

فريج

113 - محمد محمود عبدالمولى الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 7433 ورقم قيد 158456    محل رئيسى  عن مصنع ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك 

محمود عبدالمولى سالم الشرقاوى

114 - سلوى صلح ابراهيم خليل تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7434 ورقم قيد 158457    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه وكهربائيه, بجهة محافظة الغربية خرسيت 

بملك رضا ابراهيم ابراهيم ابوهلل
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115 - عبدالعزيز امام محمد على تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 7439 

ورقم قيد 158458    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع مستلزمات الحذيه, بجهة محافظة الغربية الطريق السريع 

/ دفره بملك عطيه فتحى عطيه الفقى

116 - محمود سيد احمد محمد ناصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7447 ورقم قيد 158459    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية صالحجر 

بملك سيد احمد محمد عبدالعظيم ناصر

117 - عبدالوهاب مستور عبدالوهاب الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 2022-08-14 

برقم ايداع 7448 ورقم قيد 158460    محل رئيسى  عن اكسسوار ومستحضرات تجميل, بجهة محافظة الغربية 

مسهله بملك السعيد كامل الدسوقى السحيتى

118 - ايمن عبدالهادى احمد سيداحمد محمد تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 7449 ورقم قيد 158461    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع موبليا, بجهة محافظة الغربية ابيج بملك 

عبدالهادى احمد سيداحمد محمد

119 - احمد سعيد قطب محمد سلمه تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7451 ورقم قيد 158462    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية ابوبكر الصديق كفر جعفر بملك / 

ايهاب محمد رجب محمد مطر

120 - احمد صابر احمد محمد مشعل تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم ايداع 

7453 ورقم قيد 158463    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية ميت حبيش البحريه بملك / احمد 

محمد محمد مشعل

121 - اسامه ابراهيم مقلد محمد عبدالصمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 14-08-2022 برقم 

ايداع 7463 ورقم قيد 158464    محل رئيسى  عن مصنع تشكيل بلستيك, بجهة محافظة الغربية نواج بملك 

ابراهيم مقلد محمد عبدالصمد

122 - الطيار لتجاره الخرده تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7476 

ورقم قيد 158465    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الغربية خلف شركه الكهرباء - سبرباى بملك 

اسلم فتحى على الطيار

123 - رضا فؤاد محمود محمد عرفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 

7477 ورقم قيد 158466    محل رئيسى  عن مكتب تصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة 

محافظة الغربية المنشاه الكبرى بملك عاطف فؤاد محمود عرفه

124 - نجلء احمد على السنيطى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 15-08-2022 برقم ايداع 7502 

ورقم قيد 158468    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية عزبه تاكوده برما 

بملك محمود على الذهبى

125 - محمد شعبان محمد عز تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7511 

ورقم قيد 158469    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية شوبر بملك شعبان 

محمد على عز

126 - حاتم خليل عبداللطيف الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7512 ورقم قيد 158470    محل رئيسى  عن تجاره نظارات, بجهة محافظة الغربية شارع بورسعيد بملك 

سميره محمد السعيد عثمان

127 - محمد علء السعيد محمد الصور تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7514 ورقم قيد 158471    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شارع المعهد الدينى بملك/ علء 

السعيد محمد الصور
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128 - احمد اسماعيل محمد سليم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7515 

ورقم قيد 158472    محل رئيسى  عن تجاره ادوات منزليه, بجهة محافظة الغربية شبرا قاص بملك/ ليلى 

ابراهيم خليل القطاوى

129 - اسماء علي محمد الشريف تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7519 

ورقم قيد 158473    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز 

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية شوبر بملك الحسينى ابراهيم رمضان

130 - مصطفي محمد علي شاهين الحول تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 7520 ورقم قيد 158474    محل رئيسى  عن تعبئه مواد غذائيه شامله يدويه, بجهة محافظة الغربية 

الصلح الزراعى القضابه بملك/ دعاء محمد على شاهيم الحول

131 - ياسر محمد الشناوى مرعى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7522 ورقم قيد 158475    محل رئيسى  عن تجاره فلتر مياه, بجهة محافظة الغربية الحداد بملك ابراهيم 

عبداللطيف محمد بسيونى عطاا

132 - احمد عبدربه السيد رضوان تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7524 ورقم قيد 158476    محل رئيسى  عن مصنع اثاث, بجهة محافظة الغربية اخناواى بملك محمد كمال 

النجار

133 - وليد جمال محمد الحسيني الخطيب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 7525 ورقم قيد 158477    محل رئيسى  عن توريدات عموميه فيما عدا الكمبيوتر ومشتملته وعدم توريد 

العماله, بجهة محافظة الغربية ميت يزيد بملك/ حنان محمد محمد الزيات

134 - محمد عزت حسن حسن جلبي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7526 ورقم قيد 158478    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت متكامله, بجهة محافظة الغربية اخر شارع البحر 

محله اللبن بملك/ عزت حسن حسن جلبى

135 - فايز فاروق علي الكفراوي تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7532 ورقم قيد 158480    محل رئيسى  عن مستلزمات احذيه, بجهة محافظة الغربية 25 شارع صبرى بملك 

صاحب الشان / فايز فاروق علي الكفراوي

136 - محمد ابراهيم سعد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7535 ورقم قيد 158481    محل رئيسى  عن ورشه ميكانيكا سيارات, بجهة محافظة الغربية 42 شارع ترعه 

اخناواى خلف السرنجات بملك محمد اميره عبدالقادر مصطفى

137 - عماد زايد عبدالحليم السيد تاجر فرد  رأس ماله 40,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 7536 

ورقم قيد 158482    محل رئيسى  عن تجاره اضافات العلف ومكتب توريدات فيما عدا الكمبيوتر ومشتملته 

وماعدا توريد العماله, بجهة محافظة الغربية 91 شارع المتوكل بملك/ رشا فاروق يوسف

138 - دعاء الرفاعي ابواليزيد عاشور تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7546 ورقم قيد 158483    محل رئيسى  عن تصنيع المنتجات البلستيكيه, بجهة محافظة الغربية شارع ابراهيم 

حموده كفر عصام بملك/ استيته ابواليزيد سلم

139 - الماظه عبدالنبي زيدان رخا تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم ايداع 

7552 ورقم قيد 158485    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك/ ابراهيم عطيه 

ابراهيم عاشور

140 - اسامه يوسف سعد عبدالفتاح ابراهيم تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 16-08-2022 برقم 

ايداع 7563 ورقم قيد 158486    محل رئيسى  عن مصنع حلويات, بجهة محافظة الغربية نفيا شارع داير 

الناحيه بملك عبدالفتاح يوسف سعد عبدالفتاح
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141 - محمد مصطفى عبدربه البرماوى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7572 ورقم قيد 158487    محل رئيسى  عن بيع مبيدات واسمده زراعيه, بجهة محافظة الغربية سبرباى ملك/ 

عادل محمد عبدا البرماوى

142 - يوسف كمال محمد العزيرى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7573 ورقم قيد 158488    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات, بجهة محافظة الغربية شونى بملك حميده 

عبدالعظيم عبدالفتاح الدسوقى

143 - جمال عبدالعظيم ابراهيم محمد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7574 ورقم قيد 158489    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من 

جهاز تنظيم النقل الداخلى البرى والدولى, بجهة محافظة الغربية سنباط بملك حامد كامل طلبه احمد فرهود

144 - محمود عبدالمنعم محمود السيد المزين تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 7575 ورقم قيد 158490    محل رئيسى  عن معمل تجميع البان, بجهة محافظة الغربية البدنجانيه بملك 

هادى عبدالرؤف عبدالهادى الجزار

145 - مبروكه عطا على عفيفى البريدى تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7576 ورقم قيد 158491    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية مشال بملك عطا عبدالعاطى على 

البريدى

146 - قمرالدوله عبدالفتاح قمرالدوله عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم 

ايداع 7577 ورقم قيد 158492    محل رئيسى  عن خدمات مابعد الطباعه, بجهة محافظة الغربية 1 شارع سعيد 

بملك/ ريهام عبدالعزيز محمد على

147 - امير محمد محمد مصطفى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 7579 

ورقم قيد 158493    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية سحيم بملك/ نوال مختار ابراهيم خليفه

148 - ولء بسيونى شحاته بسيونى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7584 ورقم قيد 158494    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية تلبنت قيصر بملك/ احمد 

عبدالفتاح ابوالعنين هلل

149 - منار محمود ابراهيم محمود زلط تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7607 ورقم قيد 158495    محل رئيسى  عن مكتب توزيع بويات, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك/ محمد 

عبدا محمد عيسى

150 - فخرى ابراهيم محمد عثمان تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7612 ورقم قيد 158496    محل رئيسى  عن بيع عسل نحل ومنتجاته, بجهة محافظة الغربية حصه شبشير 

بملك محمد احمد اسماعيل عثمان

151 - هيثم عبدالمجيد محمد جحردو تاجر فرد  رأس ماله 15,000.000 قيد فى 17-08-2022 برقم ايداع 

7614 ورقم قيد 158497    محل رئيسى  عن تجاره خرده, بجهة محافظة الغربية جناج بملك/ محمد ممدوح 

بسيونى بدوى

152 - رائد محمد احمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7618 

ورقم قيد 158498    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير 

فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية كوم النجار بملك علء محمد احمد قنديل

153 - هناء نجيب زكى شلبى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7619 

ورقم قيد 158499    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية بلكيم ملك/ هشام 

فتحى محمد يوسف
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154 - طارق محمد احمد قنديل تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7621 

ورقم قيد 158500    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير 

فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية كوم النجار بملك رمضان عبدالسلم احمد مخلوف

155 - احمد عاشور دسوقى السيد خطاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7622 ورقم قيد 158501    محل رئيسى  عن تجاره مواد غذائيه, بجهة محافظة الغربية كفر الحمام ملك/ 

عاشور دسوقى السيد خطاب

156 - مينا للتجاره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7623 ورقم قيد 

158502    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية نواج بملك/ سونيا محمد ابراهيم

157 - محمد السيد عبدالمجيد نعيم تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 

7629 ورقم قيد 158504    محل رئيسى  عن مكتبه, بجهة محافظة الغربية شارع مستشفى السلم من شارع 

23 يوليو بملك السيد محمد السيد نعيم

158 - محمد سعد حسانين محمد الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 7635 ورقم قيد 158505    محل رئيسى  عن بقاله جمله, بجهة محافظة الغربية ترعه السلمونيه بملك 

احمد سعد حسانين محمد الصعيدى

159 - جمعه بيومى بدير جعفر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7636 

ورقم قيد 158506    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك/ محمد 

راغب عباس غنيم

160 - ايمن عبد الغفار محمد حسن الساعى تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم 

ايداع 7639 ورقم قيد 158507    محل رئيسى  عن تجاره اقمشه ومفروشات وستائر, بجهة محافظة الغربية 

داير الناحيه كتامه بملك فتحى قطب المل

161 - اسامه صلح محمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7641 

ورقم قيد 158508    محل رئيسى  عن مركز تجميع وتوزيع البان, بجهة محافظة الغربية مسهله بملك السيد 

عبدا لطفى جلل

162 - محمود السيد جابر حلله تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 18-08-2022 برقم ايداع 7646 

ورقم قيد 158509    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير 

فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية كفر كل الباب بملك هدى عبدالشكور عبدالعظيم 

غانم

163 - اعتماد الشحات عبدالمنعم السماليجى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 7669 ورقم قيد 158510    محل رئيسى  عن بقاله وعطاره, بجهة محافظة الغربية كفر الحاج داوود بملك 

عبدالمنعم الشحات عبدالمنعم

164 - يحيى هشام احمد يوسف تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7670 

ورقم قيد 158511    محل رئيسى  عن اكسسوار حريمى, بجهة محافظة الغربية شارع بورسعيد بملك/ حسن 

محمد على الفار

165 - امل القطب القطب العفيفى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7672 

ورقم قيد 158512    محل رئيسى  عن مكتبه فيما عدا تصوير المستندات, بجهة محافظة الغربية نفيا بملك اسلم 

محمد ابراهيم عويضه

166 - احمد محمد على دغيم تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7673 

ورقم قيد 158513    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية برما بملك محمد على 

احمد دغيم
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167 - جميل فارس ابوالفتوح المزين تاجر فرد  رأس ماله 52,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7686 ورقم قيد 158514    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية عزبه عثمان شنره البحريه بملك/ 

وليد فارس الفتوح المزين

168 - محمد ابوالفتوح على المصلحى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 

7708 ورقم قيد 158515    محل رئيسى  عن ورشه نجاره موبيليا, بجهة محافظة الغربية تطاى بملك احمد 

محمد ابواليزيد بصل

169 - صيدليه د/ ابراهيم اسماعيل ابوالعيسوى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم 

ايداع 7715 ورقم قيد 158516    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية تلبنت قيصر بجوار عياده 

محمد سليمان النجار بملك/ يوسف عبدالخالق عبدالحميد زيد

170 - نعمه السيد فؤاد زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 21-08-2022 برقم ايداع 7716 ورقم 

قيد 158517    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك/ محمود 

محمود محمد فايد

171 - مجدي محمد فتحي محمد السحيتي تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7718 ورقم قيد 158518    محل رئيسى  عن بيع اجهزه كهربائيه ومنزليه ماعدا الكمبيوتر وومستلزماته, بجهة 

محافظة الغربية اول طريق كفر كل الباب بملك احمد احمد احمد السيد الرميسى

172 - سمر خالد يونس ابراهيم البسطويسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7719 ورقم قيد 158519    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ومفروشات, بجهة محافظة الغربية الجعفريه 

بملك / عمرو محمد يونس ابراهيم

173 - هاله نبيل رمضان الحصرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7722 ورقم قيد 158520    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ومفروشات, بجهة محافظة الغربية شارع الجيش 

بملك مختار محمد الحصرى

174 - محمد السيد محمد ابراهيم يوسف تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7723 ورقم قيد 158521    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت وتشطيبات معماريه, بجهة محافظة الغربية 

خرسيت بملك دينا رمضان حافظ عبدالسميع

175 - احمد مصطفى عبدالكريم عبدالهادى تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم 

ايداع 7724 ورقم قيد 158522    محل رئيسى  عن بيع وصيانه نظارات طبيه, بجهة محافظة الغربية كفر 

شرف حموده بملك مصطفى عبدالكريم عبدالهادى

176 - سمر يوسف عبدالحميد اللقانى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7725 ورقم قيد 158523    محل رئيسى  عن بيوتى سنتر وميك اب ارتست, بجهة محافظة الغربية منشاه 

جنزور بملك/ حسام رشاد النجار

177 - عبده السيد عبدالفتاح ابوجلوه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 22-08-2022 برقم ايداع 

7727 ورقم قيد 158524    محل رئيسى  عن تنجيد بلدى وافرنجى ستائر, بجهة محافظة الغربية محله منوف 

بملك اسامه محمد عبدالحى الرفاعى

178 - عبدالقادر عوض محمد عوض تاجر فرد  رأس ماله 9,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7751 ورقم قيد 158525    محل رئيسى  عن تجاره حدايد وبويات وادوات كهربائيه, بجهة محافظة الغربية 

داير الناحيه ميت الليث بملك/سماح محمد فرج حمد

179 - محمد ربيع ابواليزيد احمد العياشى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7753 ورقم قيد 158526    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية احمد عريبى خلف الطب 

البيطرى بملك/ محمد ربيع ابواليزيد احمد العياشى
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180 - تفاحه للمقاولت تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7757 ورقم قيد 

158527    محل رئيسى  عن مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية بقلوله بملك/ ايهاب مسعد عبدالهادى تفاحه

181 - سهير خليفه عبدالفتاح محمد الكريونى تاجر فرد  رأس ماله 31,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7760 ورقم قيد 158528    محل رئيسى  عن ورشه لحام, بجهة محافظة الغربية القضابه بملك راضى 

احمد ابراهيم حسن

182 - شكرى عبدالفتاح السيد حموده تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7761 ورقم قيد 158529    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شنراق بملك/ احمد محروس 

عبدالمقصود حموده

183 - هشام عبدالمعطى عبدالعزيز غلوش تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7762 ورقم قيد 158530    محل رئيسى  عن ورشه موبيليا, بجهة محافظة الغربية برما بملك احمد السيد 

احمد ابوعفصه

184 - ايمان السيد ابراهيم ريشه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7763 

ورقم قيد 158531    محل رئيسى  عن توريد حاصلت زراعيه, بجهة محافظة الغربية 4 شارع المماليك بملك/ 

توفيق محمود عمر رسلن

185 - سامح محمد بسيونى عبده تاجر فرد  رأس ماله 30,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7773 

ورقم قيد 158532    محل رئيسى  عن تجاره اخشاب, بجهة محافظة الغربية التوحيد كتامه بملك رمضان 

بسيونى العماوى

186 - مصطفى حسين محمد احمد رجب تاجر فرد  رأس ماله 300,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم 

ايداع 7777 ورقم قيد 158533    محل رئيسى  عن مصنع بويات, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك/ هبه 

احمد عبدالسميع متولى

187 - يسريه ابراهيم الحسينى الحليس تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7791 ورقم قيد 158534    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية عزبه القل -ميت السودان بملك / 

محمد عاطف محمود الخربتاوى

188 - شعبان محمد عوف خليفه تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 7794 

ورقم قيد 158535    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك بشاير حسين احمد على 

يوغرى

189 - سعاد مكرم ا سعد ابوشنب تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7808 ورقم قيد 158536    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية شنره البحريه بملك/ اشرف عبدالحكيم 

عبدالحميد قنديل

190 - احمد محمد عبدالرحمن سرحان تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع 

7819 ورقم قيد 158537    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 

والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك/ محمد عبدالرحمن محمد 

سرحان

191 - عبدا ياسر محمد شعيب تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7820 

ورقم قيد 158538    محل رئيسى  عن مقاولت وتشطيبات, بجهة محافظة الغربية نواج بملك ياسر محمد احمد 

شعيب
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192 - شريف ابراهيم ابراهيم جعفر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7823 ورقم قيد 158539    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية داير الناحيه 

بجوار مدرسه برما البتدائيه بملك/ محمد محمد مصطفى حموده

193 - مصطفى محسن محمد عبدالمطلب خليفه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7833 ورقم قيد 158540    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية السنطه 

البلد بملك حازم احمد عبداللطيف شريف

194 - مسعد مسعد الشناوى الشافعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7834 ورقم قيد 158541    محل رئيسى  عن مكتب شحن بضائع بالسيارات, بجهة محافظة الغربية طوخ مزيد 

بملك زينب ابراهيم احمد العجل

195 - معرض عبدا لتجاره الموتوسيكلت والتروسيكلت والتكاتك وقطع الغيار وغيرها تاجر فرد  رأس ماله 

20,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 7836 ورقم قيد 158542    محل رئيسى  عن معرض 

لتجاره الموتوسيكلت والتروسيكلت والتكاتك وقطع غيارها, بجهة محافظة الغربية صالحجر بملك/ محمد على 

على العطفى

196 - فؤاد مفرح احمد محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 60,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7842 ورقم قيد 158543    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك مفرح احمد محمد 

موسى

197 - ريهام اسامه عبدالمنعم محمود القصيرى تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7847 ورقم قيد 158544    محل رئيسى  عن تجاره ادوات كهربائيه, بجهة محافظة الغربية 4 شارع 

حسن شحاته مساكن الشباب برج 4 بملك هانى زين العابدين حسن

198 - نورا محمد مصطفى النعمانى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم ايداع 

7850 ورقم قيد 158545    محل رئيسى  عن تجاره قطع غيار السيارات, بجهة محافظة الغربية فرانشو بملك/ 

عنتر عبدالفتاح شعبان شهاب

199 - ريهام ابراهيم فتح ابراهيم الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7859 ورقم قيد 158546    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع وتسمين الدواجن, بجهة محافظة الغربية 

عزبه العالم شبراتنا بملك عبدالسلم عبداللطيف العجمى

200 - نشوى محمد الدمرداش مرسى الجناينى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 24-08-2022 برقم 

ايداع 7862 ورقم قيد 158547    محل رئيسى  عن بقاله وبيع سجائر, بجهة محافظة الغربية شارع 23 يوليو 

بملك/ حسين رمضان حسين فرحات

201 - منعه عبدالفتاح محمد عبدالناصر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7867 ورقم قيد 158548    محل رئيسى  عن تجاره ملبس ومفروشات, بجهة محافظة الغربية ميت الليث بملك 

طارق السيد عيد كشك

202 - ابو حمر لتجاره الحصير وبيع السجاد والموكيت تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 

25-08-2022 برقم ايداع 7869 ورقم قيد 158549    محل رئيسى  عن تجاره حصير وبيع سجاد وموكيت, 

بجهة محافظة الغربية شارع الشهيد مصطفى الشيخ على بملك سعيد ممدوح ابراهيم سعدالدين

203 - امير جاب ا عبدالقادر جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7870 ورقم قيد 158550    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة الغربية دفره بملك شريف 

شعبان عطيه عيد

204 - السيده السيد على محمد موسى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7876 ورقم قيد 158551    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية كفر جعفر 

بملك احمد عبدالرحمن عبدالمجيد البربرى
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205 - عبير عبدالقادر على احمد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 

7881 ورقم قيد 158552    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية السنطه البلد 

بملك خالد عبدالخالق عبداللطيف خليفه

206 - رضا جابر محمد اسماعيل الصعيدى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7884 ورقم قيد 158553    محل رئيسى  عن اكسسوار محمول, بجهة محافظة الغربية 23 يوليو مدخل 

موقف سيارات طنطا بملك حسين على محمد بيومى

207 - ابراهيم ابراهيم محمد رزق المدمس تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7901 ورقم قيد 158555    محل رئيسى  عن مكتب توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وتوريد 

الكمبيوتر ومشتملته, بجهة محافظة الغربية شارع الجيش خلف فيل المنشاوى بملك/ محمد ابراهيم محمد رزق 

المدمس

208 - عبدالسلم ابوالمجد عبدالسلم جاب ا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم 

ايداع 7903 ورقم قيد 158556    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية عزبه 

البابلى الرجديه بملك زينب عبدالعاطى محمد بهى الدين

209 - تهانى محمد قطب ابواليزيد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 25-08-2022 برقم ايداع 7909 

ورقم قيد 158557    محل رئيسى  عن تجاره اسمنت قطاعى, بجهة محافظة الغربية كفر المنشى القبلى بملك 

محمد السيد ابراهيم العدل

210 - طه عبدالناصر المتولى محمد الخضرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 7929 ورقم قيد 158558    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية 26 شارع المام مسلم بملك 

نبيل مختار حلمى محمد حلمى

211 - الهام سعد سالم الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 55,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7932 

ورقم قيد 158559    محل رئيسى  عن ورشه نجاره ميكانيكيه, بجهة محافظة الغربية كفر سبطاس بملك/ محمد 

حسن عبدالحميد الحجر

212 - اسراء محمد شعبان ابوطه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 7933 

ورقم قيد 158560    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية برما بملك احمد 

محمد السيد الشرقاوى

213 - محمد احمد عبدربه السيد علم تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7937 ورقم قيد 158561    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة الغربية اول مدخل 

سبرباى بملك صلح البندارى محمود شوشه

214 - السيد محمد احمد الشرقاوى تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7940 ورقم قيد 158562    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية شقرف بملك 

على احمد الشرقاوى

215 - محمد السيد السيد رشيد سالم تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7942 ورقم قيد 158563    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية عزبه حسام 

الخطيب بملك السيد السيد رشيد سالم

216 - نبيله محمود عبدالرحمن الفقى تاجر فرد  رأس ماله 1,500.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7943 ورقم قيد 158564    محل رئيسى  عن تجاره اعلف, بجهة محافظة الغربية كفر الشيخ سليم بملك 

عبدالمنعم فكرى السيد الدابولى

217 - مصطفى فرج شمس محمد حجازى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم 

ايداع 7947 ورقم قيد 158565    محل رئيسى  عن ورشه استورجى, بجهة محافظة الغربية شونى بملك/ احمد 

شعبان هديه هديه
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218 - احمد مصطفى عبدالمغنى غنيم تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7958 ورقم قيد 158566    محل رئيسى  عن شادر لتجاره الخشب, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك/ سعديه 

عبدالفتاح الشيخ

219 - مرزوق لتربيه وبيع الدواجن تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7963 ورقم قيد 158567    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية محله روح 

بملك/ جمال الدين عبدا بندق

220 - سيد احمد محمد احمد دياب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 28-08-2022 برقم ايداع 

7964 ورقم قيد 158568    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع مواشى حلبه, بجهة محافظة الغربية شفا 

بملك/ محمد سيد احمد محمد دياب

221 - السيد فتحى السيد ابوالعنين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7970 

ورقم قيد 158569    محل رئيسى  عن بيع منظفات, بجهة محافظة الغربية السنبارى شارع الجمهوريه بملك 

فتحى السيد ابوالعنين

222 - راغب عبدربه عبدالحميد غباشى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7971 ورقم قيد 158570    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية حصه 

برما بملك امانى على محمود سعد

223 - مؤسسه البشيطى لتجاره العطاره تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7977 ورقم قيد 158571    محل رئيسى  عن تجاره العطاره, بجهة محافظة الغربية محله مرحوم بملك احمد 

على محمد البشيطى

224 - وهيبه عبدالهادى محمد عبدالرحمن تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7981 ورقم قيد 158572    محل رئيسى  عن تجاره ملبس جاهزه, بجهة محافظة الغربية شبرابيل بملك 

عبدالسميع المهدى ابوشل

225 - محمد جمال ابراهيم سعد تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7983 

ورقم قيد 158573    محل رئيسى  عن مصنع بلستيك, بجهة محافظة الغربية 9 شارع ابواليزيد المحلى _ محله 

مرحوم بملك محمد محمد محمد الهيتمى

226 - محمد سامى محمد عبدا تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7990 

ورقم قيد 158574    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية برما بملك على 

القطب ابراهيم الدمهورى

227 - محمد حسن غباشى عبدا تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 7993 

ورقم قيد 158575    محل رئيسى  عن تجاره خزف, بجهة محافظة الغربية الفرستق- الطريق العمومى كفر 

الزيات بملك السيد ابوسريع السيد قناوى

228 - رضا ابوزيد بسيونى ابوزيد خليفه تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7995 ورقم قيد 158576    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية طريق بسيون كفر سالم 

عزبه العالم بملك حسن عبد التواب السباعى عبد الخالق

229 - انعام محمد توفيق محمد الطنيخى تاجر فرد  رأس ماله 150,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 7996 ورقم قيد 158577    محل رئيسى  عن مزرعه الدواجن وتسمين, بجهة محافظة الغربية شبراتنا 

ترعه العاميه بملك خالد محمد محمد قنديل شاهين

230 - محمد مصطفى ابراهيم الفوال تاجر فرد  رأس ماله 51,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

7997 ورقم قيد 158578    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى, بجهة محافظة الغربية جناج بملك 

ابراهيم عبداللطيف يوسف جنيدى
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231 - عبدا محمد احمد نصرالدين تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8001 ورقم قيد 158579    محل رئيسى  عن تجاره ادوات صحيه, بجهة محافظة الغربية المدارس حصه برما 

بملك ابراهيم رشدى تادرس حبيب

232 - اسلم ناصر عيد شحاته الشعراوى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 8004 ورقم قيد 158580    محل رئيسى  عن مكتب مقاولت عامه, بجهة محافظة الغربية برما بملك 

محمد ابراهيم عبدالغنى

233 - محمود احمد عبدالحميد الدسوقى مرعى تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم 

ايداع 8005 ورقم قيد 158581    محل رئيسى  عن بيع نظارات, بجهة محافظة الغربية 23 يوليو امام الشريف 

للحلوى بملك رضا عيد حسين محمد

234 - سامح حسن محمد الشمحوط تاجر فرد  رأس ماله 500.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 8020 

ورقم قيد 158582    محل رئيسى  عن سمكره و دوكو و سروجى سيارات, بجهة محافظة الغربية خرسيت بملك 

نجاح طلعت محمد الشناوى

235 - محمد عبدالقادر عبدالهادى دياب تاجر فرد  رأس ماله 200,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8027 ورقم قيد 158584    محل رئيسى  عن معرض لتجاره السيارات, بجهة محافظة الغربية شارع معمر 

القذافى بملك عبدالستار اسماعيل بسطويسى فرج

236 - سميه عبدالسلم احمد عمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8028 ورقم قيد 158585    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع الدواجن, بجهة محافظة الغربية برما بملك 

محمود عبدالسلم احمد عمر

237 - محمد عبدالحليم شلبى حسام الدين ابوعفصه تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-29 

برقم ايداع 8029 ورقم قيد 158586    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية 

حصه برما بملك اشرف رزق عبده قلدس

238 - حسن محمد حسن عبدالعزيز تاجر فرد  رأس ماله 21,000.000 قيد فى 29-08-2022 برقم ايداع 

8030 ورقم قيد 158587    محل رئيسى  عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من  

جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى, بجهة محافظة الغربية الكرسه بملك جمال نصر عبدالفتاح ابوطالب

239 - رضا محمد عبدالقادر الملح تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8038 ورقم قيد 158588    محل رئيسى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن, بجهة محافظة الغربية عزبه جاد 

قنديل شقرف بملك صاحب الشان ) رضا محمد عبدالقادر الملح(

240 - خالد شوادفى عامر زيد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 8040 

ورقم قيد 158589    محل رئيسى  عن ورشه تصنيع اثاث, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك شوادفى عامر زيد

241 - علي عبدالحميد السيد احمد تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 8043 

ورقم قيد 158590    محل رئيسى  عن تجاره بطاطين واجهزه كهربائيه ماعدا الكمبيوتر ومستلزاماته, بجهة 

محافظة الغربية شارع محمد جعفر من شارع الجمهوريه بملك عبد الحميد موسى المغاورى

242 - عصام ابراهيم محمد حجاب تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8046 ورقم قيد 158591    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية سالم على اللمعى خلف صيدليه د/

دعاء ابوجماله بملك/ عديله عبدالواحد محمد عامر

243 - اسلم يحيى محمد محمود مراد تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8062 ورقم قيد 158592    محل رئيسى  عن خدمات الكترونيه فيما عدا المن والحراسه والكاميرات اللسلكيه 

بعد الحصول على التراخيص اللزمه, بجهة محافظة الغربية 27 شارع المؤيد ناصيه توت عنج امون بملك عادل 

محمود ابراهيم عبده
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244 - اشرف احمد عبدالعظيم ابوالسعود جاد تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم 

ايداع 8064 ورقم قيد 158593    محل رئيسى  عن مصنع منظفات صناعيه, بجهة محافظة الغربية كفركلالباب 

بملك فر عبدالمنعم الكلوى المكاوى

245 - محمد طه عبداللطيف الدماطى تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8069 ورقم قيد 158594    محل رئيسى  عن ورشه نجاره, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك/ لوزه حامد 

الغايش

246 - محمد على  اسماعيل الجده تاجر فرد  رأس ماله 100,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8071 ورقم قيد 158595    محل رئيسى  عن تجاره اكسسوارات اثاث, بجهة محافظة الغربية كتامه بملك زكى 

يحيى عبدالفتاح حجاج

247 - احمد صابر ابواليزيد عيسى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8086 ورقم قيد 158596    محل رئيسى  عن تجاره احذيه وملبس رجالى, بجهة محافظة الغربية داير الناحيه 

كتامه بملك محمد سعيد عبدربه قنديل

248 - محمد زين العابدين محمد ابوعمر تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 30-08-2022 برقم ايداع 

8093 ورقم قيد 158597    محل رئيسى  عن مكتب تجاره ادوات تجميل, بجهة محافظة الغربية الطريق القديم 

برما ملك/ احمد اسماعيل جوالى

249 - منى محمد طه على الحمزاوى تاجر فرد  رأس ماله 3,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8100 ورقم قيد 158599    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية كفر الحما بملك السيد السيد ابواليزيد 

مرجان

250 - ناهد صبحى السباعى حسانين الشامى تاجر فرد  رأس ماله 900.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8101 ورقم قيد 158600    محل رئيسى  عن تجاره منى فاتوره اقمشه, بجهة محافظة الغربية شارع الجمهوريه 

بملك عزت صبحى السباعى الشامى

251 - دعاء نصر حامد سيداحمد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8102 

ورقم قيد 158601    محل رئيسى  عن مكتبه ماعدا التصوير المستندات, بجهة محافظة الغربية 23 يوليو برما 

بملك توفيق عبدالمنعم الحلوجى

252 - ممدوح طه السيد ابوالخير تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8103 

ورقم قيد 158602    محل رئيسى  عن بيع حبوب, بجهة محافظة الغربية الجعفريه بملك معتز طه السيد ابوالخير

253 - احمد اسماعيل الدسوقي سليم تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8104 ورقم قيد 158603    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية اول طريق كفر كل الباب بملك 

محمود احمد اسماعيل الدسوقى

254 - احمد ابراهيم حسانين علي هنيدي تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8111 ورقم قيد 158604    محل رئيسى  عن استيراد قطع غيار السيارات وتجاره السيارات والمقطورات 

وكبائن ومواتير السيارات, بجهة محافظة الغربية شارع 23 يوليو بجوار مجلس المدينه بملك ناهد عبد الحميد عبد 

السلم الفقى

255 - احلم سعد محمد جعفر تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8112 

ورقم قيد 158605    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شبرابيل بملك/سالم مسعود العبد عيد

256 - هاني ابراهيم محمد زايد تاجر فرد  رأس ماله 5,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8113 

ورقم قيد 158606    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية سحيم بملك وجيه عبدالقادر عبدالواحد 

ابراهيم
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257 - الخولى لخياطه الملبس الحريمى والرجالى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 2022-08-31 

برقم ايداع 8120 ورقم قيد 158607    محل رئيسى  عن خياطه ملبس حريمى ورجالى, بجهة محافظة الغربية 

صناديد بملك جملت مسعد ابراهيم رمضان

258 - محمود حسن ابراهيم على تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8121 

ورقم قيد 158608    محل رئيسى  عن بيع مبيدات زراعيه, بجهة محافظة الغربية الكرسه بملك/ امال 

عبدالرحمن عبدالخالق ابوطالب

259 - علي سعيد علي العفته تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8126 

ورقم قيد 158609    محل رئيسى  عن مكتب استيراد خامات ومستلزمات اللوميتال, بجهة محافظة الغربية 

شارع مراد من شارع سكه الوسط بملك محمد عبدالنبى احمد الشريف

260 - محمد مهدى محمد العزيرى تاجر فرد  رأس ماله 50,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8139 ورقم قيد 158610    محل رئيسى  عن بقاله, بجهة محافظة الغربية شونى بملك رجب عبدالعزيز دابو

261 - محمد هلل محمد طلبه سعد تاجر فرد  رأس ماله 25,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8147 ورقم قيد 158611    محل رئيسى  عن تشييد مبانى, بجهة محافظة الغربية سبرباى بملك مهند مصطفى 

عبدالعزيز احمد متولى

262 - ابراهيم على احمد حسين تاجر فرد  رأس ماله 500,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 8148 

ورقم قيد 158612    محل رئيسى  عن الستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير 

فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك, بجهة محافظة الغربية الرمليه بملك احمد على احمد حسين

263 - صيدليه علء حسين ابوحمر تاجر فرد  رأس ماله 10,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8152 ورقم قيد 158613    محل رئيسى  عن صيدليه, بجهة محافظة الغربية شارع محمد فريد بملك/ ايمان 

فتحى محمد جمعه

264 - محمد احمد عبدالجيد سرور تاجر فرد  رأس ماله 12,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم ايداع 

8153 ورقم قيد 158614    محل رئيسى  عن تجاره ملبس, بجهة محافظة الغربية كفر كل الباب بملك طلعت 

احمد عبدالجيد سرور

265 - ايمن محمد اسماعيل محمود الحنفى تاجر فرد  رأس ماله 20,000.000 قيد فى 31-08-2022 برقم 

ايداع 8157 ورقم قيد 158616    محل رئيسى  عن مطعم, بجهة محافظة الغربية الفرستق بملك/ عبدالفتاح 

مغازى عبدالرحمن حصان
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فروع الفراد

1 - هانى محمد شندى بيومى  قيدت فى   03-08-2022 برقم ايداع   7052 ورقم قيد   148603  محل فرعى  

عن  توزيع اجهزه المحمول واكسسوارتها بالعموله  بجهة محافظة الغربية 6ش الشرف امام شركه المياه بملك ليلى 

احمد محمود الصعيدى

2 - نبيل عبدالعزيز حسن الشرقاوى  قيدت فى   04-08-2022 برقم ايداع   7131 ورقم قيد   112264  محل 

فرعى  عن مصنع بلستيك  بجهة محافظة الغربية الخلص امتداد عنتر بن شداد بملك تامر ومروه عصام 

عبدالمنصف

3 - محسن كامل لبيب محمود ودح  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7343 ورقم قيد   149806  محل 

فرعى  عن مزرعه لتربيه وبيع دواجن  بجهة محافظة الغربية كفر فرسيس بملك علء الدين محمود عبدالنبى عرفه

4 - رمضان متولى رمضان رجب  قيدت فى   10-08-2022 برقم ايداع   7357 ورقم قيد   156332  محل 

فرعى  عن مزرعه لتربيه وبيع المواشى  بجهة محافظة الغربية الهياتم بملك عبد الحى رمضان عبد الحى الباجورى

5 - صيدليه /محسن الهمشرى  قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع   7518 ورقم قيد   115499  محل فرعى  

عن صيدليه  بجهة محافظة الغربية ميت ميمون بملك كمال محمد محمد الفرارجى

6 - محمد سويلم محمد سويلم خطاب  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   7595 ورقم قيد   144201  محل 

فرعى  عن مخزن لتجاره اخشاب للموبليا  بجهة محافظة الغربية تطاى بملك محمد محمد احمد سيد احمد الرفاعى

7 - احمد الشهاوى ابراهيم عبدالحميد الشيخ  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   7609 ورقم قيد   149290  

محل فرعى  عن كافيه  بجهة محافظة الغربية 1 شارع حسان بن ثابت بملك ماجده محمد عبدالوهاب جابر

8 - احمد الشهاوى ابراهيم عبدالحميد الشيخ  قيدت فى   17-08-2022 برقم ايداع   7605 ورقم قيد   149290  

محل فرعى  عن كافيه  بجهة محافظة الغربية 27 شارع سعيد امام ماركت خير زمان بملك امنيه السيد حامد موسى

9 - على محمد على ابراهيم حموده  قيدت فى   21-08-2022 برقم ايداع   7702 ورقم قيد   152424  محل 

فرعى  عن ورشه نجاره موبليا  بجهة محافظة الغربية القضابه بملك على السيد على الطواب

10 - محمد زين عبدالوهاب موسى  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7799 ورقم قيد   145119  محل 

فرعى  عن مطعم تك واى ومشروبات  بجهة محافظة الغربية شارع الجلء بملك محمد احمد محمود الغنيمى

11 - عبد السلم عبد  الحميد محمود ابو ديه  قيدت فى   23-08-2022 برقم ايداع   7759 ورقم قيد   147107  

محل فرعى  عن  معصره بذره قطن  بجهة محافظة الغربية شقرف بملك صباح عيسوى عيسوى الحواله

12 - شعبان سعد توفيق الفضالى  قيدت فى   25-08-2022 برقم ايداع   7897 ورقم قيد   157705  محل فرعى  

عن  مزرعه لتربيه وبيع المواشى  بجهة محافظة الغربية كوبرى المصرف عياش بملك احمد سعد توفيق عنتر

13 - عماد احمد محمد احمد حسين  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   8078 ورقم قيد   126130  محل 

فرعى  عن  ورشه لحام وخراطه  بجهة محافظة الغربية شارع البرعى متفرع من سكه طنطا بملك سكه طنطا بملك 

احمد حبيب منصور بكر

14 - مروان ضياءالدين عقاد اسماعيل المراسى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   8054 ورقم قيد   

146362  محل فرعى  عن مغسله سيارات وكافيه وماركت ومركز لتغيير الزيوت  بجهة محافظة الغربية طريق 

اسكندريه القاهره الزراعى بملك توفيق طه محمد الطباخ

15 - خالد يحيى زكريا مصطفى  قيدت فى   30-08-2022 برقم ايداع   8049 ورقم قيد   149786  محل فرعى  

عن اضافه نشاط توريدات عموميه فيما عدا توريد العماله وفيما عدا توريد الكمبيوتر ومشتملته  بجهة محافظة الغربية 

عقار رقم 47شارع عمر بن عبدالعزيز بملك احمد بسيونى ابوالمعاطى الشوربجى

16 - اسلم محمد توفيق السيد ابوعلى  قيدت فى   31-08-2022 برقم ايداع   8106 ورقم قيد   136527  محل 

فرعى  عن مكتب رحلت داخليه بعد الحصول على التراخيص اللزمه من جهاز النقل البرى الداخلى والدولى  بجهة 

محافظة الغربية 7 شارع محمد ياسر الخواجه غرب شارع المامون بملك محمد ياسر شبل ابراهيم الخواجه
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قيود الشركات

1 - عبدالعاطى عبدالقوى وشريكه شركة  رأس مالها 100,000.000 قيدت فى   01-08-2022 برقم ايداع    

6986 ورقم قيد  158354    مركز عام  عن مقاولت عامه و توريدات فيما عدا توريد العماله واجهزه 

الكمبيوتر ومشتملته  بجهة محافظة الغربية 1 شارع السيد كشك بملك احمد فؤاد عطيه عيسى

2 - احمد جابر محمد رضوان وشركاؤه شركة  رأس مالها 10,000.000 قيدت فى   02-08-2022 برقم 

ايداع    7014 ورقم قيد  158362    مركز عام  عن مخبز بلدى الى  بجهة محافظة الغربية شونى بملك/ 

جابر محمد على رضوان

3 - احمد السيد عبدا حماد وشريكيه شركة  رأس مالها 1,000,000.000 قيدت فى   07-08-2022 برقم 

ايداع    7161 ورقم قيد  158389    مركز عام  عن تجاره وتعبئه وتوزيع المواد الغذائيه والتوكيلت 

التجاريه  بجهة محافظة الغربية شبراملس بملك حسين عبدالمنعم المتولى البطاوى

4 - محمد عبدالعال عبدالجواد وشركاه شركة  رأس مالها 2,000,000.000 قيدت فى   15-08-2022 برقم 

ايداع    7488 ورقم قيد  158467    مركز عام  عن تسجيل وتجاره وتوزيع الدويه البشريه والبيطريه 

والمستحضرات الطبيه والتشخيصيه والتجميل والمكملت الغذائيه واللقاحات والمصال والمبيدات والمواد 

الغذائيه وتصنيع كل ماسبق لدى الغير والتوكيلت التجاريه واداره وتطوير الصيدليات والمستشفيات وتجاره 

السيارات والستيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير والمقاولت العامه 

والحكوميه  بجهة محافظة الغربية الحكمه بجوار نقطه الشرطه بملك / ثابت احمد احمد اسماعيل

5 - شركه عوده وشريكته للمقاولت شركة  رأس مالها 200,000.000 قيدت فى   16-08-2022 برقم ايداع    

7527 ورقم قيد  158479    مركز عام  عن مقاولت عامه تشكيل معادن اعمال اللمونيوم استانلس استيل 

اعمال الزجاج  بجهة محافظة الغربية الدور السابع برج حمزه شارع طه الحكيم بملك/ حمزه احمد محمود السيد

6 - شركه محمد عبدالرحيم ابواليزيد عبدالخالق وشركاه شركة  رأس مالها 800.000 قيدت فى   

18-08-2022 برقم ايداع    7624 ورقم قيد  158503    مركز عام  عن تجاره الخضر والفاكهه بالجمله  

بجهة محافظة الغربية سوق الجمله - محل رقم 31 مجموعه د بملك مجلس مدينه طنطا

7 - محمد عبدالونيس عبدالهادى وشريكه شركة  رأس مالها 250,000.000 قيدت فى   25-08-2022 برقم 

ايداع    7892 ورقم قيد  158554    مركز عام  عن تجاره السيارات النقل والملكى لكافه انواعها الجديده 

والمستعمله   تجاره المعدات الثقيله والحفارات والبلدوزرات والجليدرات رؤوس السيارات النقل -تجاره قطع 

غيار السيارات لكافه انواعها شامله المواتير والمحركات ذات الحتراق الداخلى والمواتير البحريه وكبائن 

السيارات النقل والنصف نقل والوناش المتحركه والثابته والكلركات والروافع والطارات والبطاريات 

والدرجات البخاريه والناريه والمتوسيكلت الجديده المستعمله وقطع غيار الجديده والمستعمله والعدد واللت 

واللوادر والجرارات الزراعيه وذيل السيارات النقل وانصاف المقطورات - المقاولت العامه-التوريدات العموميه 

فى ما عدا توريد العماله وتوريد الكمبيوتر ومشتملته  بجهة محافظة الغربية طريق القاهره اسكندريه الزراعى 

الكيلو 103 بملك عبدالونيس عبدالهادى ابوشناف

8 - السيد عبده احمد الصاوى وشريكه شركة  رأس مالها 300,000.000 قيدت فى   31-08-2022 برقم 

ايداع    8155 ورقم قيد  158615    مركز عام  عن القيام باعمال الطباعه والدعايه والعلن فيماعدا اصدار 

الصحف والمجلت والكتب الدينيه والمصاحف والملبس العسكريه والنترنت بعد الحصول على التراخيص 

اللزمه  بجهة محافظة الغربية شبراتنا بملك هدى حسن شعبان ابوالحسن شتا

9 - شركه احمد عبدالعزيز عبدالرحمن محمود وشريكه شركة  رأس مالها 50,000.000 قيدت فى   

31-08-2022 برقم ايداع    8160 ورقم قيد  158617    مركز عام  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه 

والتوكيلت التجاريه داخل جمهوريه مصر العربيه  بجهة محافظة الغربية شارع السيد الموزى كفر عصام بملك 

د/ محمد محمود على على مصطفى الحو
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فروع الشركات
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 محو - شطب

1 - محمود فوزى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   99988 قيد فى 14-01-1997 برقم ايداع  298 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

2 - ابراهيم السيد محمد السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   146640 قيد فى 29-11-2018 برقم ايداع  9535 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

3 - امينه احمد حجازى الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   146653 قيد فى 02-12-2018 برقم ايداع  9572 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

4 - محمد نبيه عيد على حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   149212 قيد فى 17-10-2021 برقم ايداع  7628 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء هذا الفرع بموجب طلب تاشير

5 - محمد جلل عبدالفتاح الدبه  تاجر فرد سبق قيده برقم   150684 قيد فى 01-01-2020 برقم ايداع  5 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجداره

6 - بثينه محمد امين اغا  تاجر فرد سبق قيده برقم   151200 قيد فى 11-02-2020 برقم ايداع  1254 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

7 - سهير السيد محمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   118237 قيد فى 08-09-2003 برقم ايداع  

4069 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لعتزاله التجاره نهائيا

8 - هانى على محمود مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   130442 قيد فى 05-06-2013 برقم ايداع  2504 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

9 - هانى على محمود مراد  تاجر فرد سبق قيده برقم   130442 قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع  4954 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

10 - محمد البندارى يوسف البندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم   141108 قيد فى 15-01-2017 برقم ايداع  

315 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

11 - رفيده السيد السعيد موسى النوسانى  تاجر فرد سبق قيده برقم   148151 قيد فى 14-04-2019 برقم 

ايداع  3222 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

12 - سالى عمر محمد الدقن  تاجر فرد سبق قيده برقم   149239 قيد فى 18-08-2019 برقم ايداع  6213 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

13 - عطيات عبدالوكيل احمد الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   149916 قيد فى 27-10-2019 برقم ايداع  

8311 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

14 - مصطفى سعيد السيد مصطفى  تاجر فرد سبق قيده برقم   157594 قيد فى 12-04-2022 برقم ايداع  

3778 وفى تاريخ  02-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

15 - وصايف عبدالعزيز حسن حفور  تاجر فرد سبق قيده برقم   137811 قيد فى 20-08-2014 برقم ايداع  

3002 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

16 - محمد نبيه احمد ابوالسباع  تاجر فرد سبق قيده برقم   138585 قيد فى 25-03-2015 برقم ايداع  1533 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

17 - رضا محمد عبدالمنعم الجربان  تاجر فرد سبق قيده برقم   145916 قيد فى 16-09-2018 برقم ايداع  

7096 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

18 - محمد مصطفى محمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   150720 قيد فى 02-01-2020 برقم ايداع  82 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

19 - محمد القطب ابراهيم الشوبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   152153 قيد فى 19-07-2020 برقم ايداع  

4739 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

20 - نبيله محمد على ابراهيم عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   155559 قيد فى 04-10-2021 برقم ايداع  

7143 وفى تاريخ  03-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

21 - محمد ابواليزيد بدوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم   73342 قيد فى 12-06-1982 برقم ايداع  3219 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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22 - حسنه عبدالحميد محمد الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96515 قيد فى 19-01-1995 برقم ايداع  

408 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

23 - ماجده شفيق عازر لطف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   118563 قيد فى 03-11-2003 برقم ايداع  

4989 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

24 - محمد احمد السيد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم   135998 قيد فى 10-09-2012 برقم ايداع  4046 

وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

25 - محمد محمود عبدالحميد الجندى  تاجر فرد سبق قيده برقم   148927 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع  

5456 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

26 - عزه عبدالعزيز ابواليزيد العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156878 قيد فى 01-02-2022 برقم ايداع  

1044 وفى تاريخ  04-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

27 - صبرى العوضى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم   79319 قيد فى 28-02-1985 برقم ايداع  1034 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

28 - احمد شاهين محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم   107820 قيد فى 21-10-1999 برقم ايداع  6411 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

29 - سينا على السيد حويش  تاجر فرد سبق قيده برقم   135207 قيد فى 24-01-2012 برقم ايداع  488 

وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

30 - عزيزه ابراهيم الدسوقى السباعى حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   138909 قيد فى 13-08-2015 برقم 

ايداع  3858 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تممنحو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

31 - وفاء حسن عبدالجواد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم   149983 قيد فى 30-10-2019 برقم ايداع  

8439 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

32 - كرم احمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105555 قيد فى 23-01-2014 برقم ايداع  315 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بالغاء الرئيسى الخر

33 - كرم احمد محمد سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   105555 قيد فى 27-01-1999 برقم ايداع  441 وفى 

تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

34 - امال امين محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   128409 قيد فى 16-03-2008 برقم ايداع  1461 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

35 - ابراهيم عبدالودود مصطفى الهباب  تاجر فرد سبق قيده برقم   138904 قيد فى 10-08-2015 برقم 

ايداع  3798 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

36 - محمود احمد مصطفى على عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   147742 قيد فى 07-03-2019 برقم ايداع  

1997 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

37 - محمد عبداللطيف مصطفى عبداللطيف  تاجر فرد سبق قيده برقم   148509 قيد فى 23-05-2019 برقم 

ايداع  4212 وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

38 - هدى توفيق السيد تباره  تاجر فرد سبق قيده برقم   149493 قيد فى 15-09-2019 برقم ايداع  6995 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

39 - بسمه محمد حسن محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   156322 قيد فى 05-12-2021 برقم ايداع  9315 

وفى تاريخ  08-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

40 - مسعد مصطفى رمضان ابومرعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   122342 قيد فى 07-08-2005 برقم ايداع  

4074 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

41 - منى محمد مصطفى الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   126351 قيد فى 29-03-2007 برقم ايداع  

1677 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

42 - سحر رفعت عبدالحكيم الصابر  تاجر فرد سبق قيده برقم   126990 قيد فى 18-07-2007 برقم ايداع  

3887 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

43 - سماح عثمان ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   134927 قيد فى 23-11-2011 برقم ايداع  

5360 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا
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44 - محمد عادل محمد ابوجويله  تاجر فرد سبق قيده برقم   135759 قيد فى 20-06-2012 برقم ايداع  

2994 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

45 - محمد عدلى توفيق ابراهيم علوش  تاجر فرد سبق قيده برقم   153878 قيد فى 25-02-2021 برقم ايداع  

1462 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

46 - محمد مدحت عبدالرشاد محمد البكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   158303 قيد فى 26-07-2022 برقم 

ايداع  6776 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

47 - مسعد ابراهيم احمد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   57140 قيد فى 17-03-1974 برقم ايداع  936 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

48 - هانم عبدالغفارعبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97987 قيد فى 09-01-1996 برقم ايداع  148 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

49 - هيكل ترافيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   115844 قيد فى 13-08-2002 برقم ايداع  4461 وفى تاريخ  

10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

50 - هيلنه معوض وهبه معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم   139515 قيد فى 20-03-2016 برقم ايداع  

1608 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

51 - حازم ابراهيم عبدالمحسن فرحات  تاجر فرد سبق قيده برقم   153012 قيد فى 09-11-2020 برقم ايداع  

7553 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

52 - محمود حسن عبدالمجيد الحو  تاجر فرد سبق قيده برقم   156708 قيد فى 11-01-2022 برقم ايداع  

363 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

53 - نرمين ابوزيد رياض على  تاجر فرد سبق قيده برقم   117093 قيد فى 08-03-2003 برقم ايداع  979 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

54 - على على عبداللطيف عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   147670 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع  

1758 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

55 - محمود محمد على الخياط  تاجر فرد سبق قيده برقم   149003 قيد فى 25-07-2019 برقم ايداع  5650 

وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

56 - عصام عبدالموجود عطيه زقزوق  تاجر فرد سبق قيده برقم   150235 قيد فى 21-11-2019 برقم ايداع  

9251 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

57 - محمد عبدالمعطى احمد العجمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156688 قيد فى 10-01-2022 برقم ايداع  

293 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

58 - محمود فاروق احمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   157648 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع  

3932 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

59 - محروس عبدالصمد عبدالنبى الحصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   55860 قيد فى 20-08-1973 برقم 

ايداع  2515 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

60 - عبدالوهاب محمود محمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   94411 قيد فى 13-05-1993 برقم ايداع  

2067 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

61 - منال حماده محمد عريضه  تاجر فرد سبق قيده برقم   140888 قيد فى 12-12-2016 برقم ايداع  

7319 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

62 - عمرو صبحى السيد حماد  تاجر فرد سبق قيده برقم   149510 قيد فى 17-09-2019 برقم ايداع  7076 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

63 - سارة محمد عبدالفتاح يوسف الحضرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   152590 قيد فى 16-09-2020 برقم 

ايداع  6199 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

64 - نوال سعد عبدا عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم   97555 قيد فى 05-10-1995 برقم ايداع  4739 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

65 - ابراهيم محمد فتحى عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم   124549 قيد فى 19-06-2006 برقم 

ايداع  3320 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر
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66 - هناء حلمى ابراهيم يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم   127990 قيد فى 14-01-2008 برقم ايداع  230 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

67 - محمد خليل عبدالعظيم خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   139413 قيد فى 04-02-2021 برقم ايداع  

1000008 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير

68 - مروه ابوالعزم محمود ابوالعزم  تاجر فرد سبق قيده برقم   140498 قيد فى 10-10-2016 برقم ايداع  

5751 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

69 - مينا جورج زكى داود  تاجر فرد سبق قيده برقم   144064 قيد فى 15-02-2018 برقم ايداع  1495 

وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

70 - محمد رضا عيسوى الحواله  تاجر فرد سبق قيده برقم   156333 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  

9350 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

71 - شيماء سيد عبدالسلم عبدالرحيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   157571 قيد فى 11-04-2022 برقم ايداع  

3704 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

72 - الخولى لتعبئه السكر  تاجر فرد سبق قيده برقم   158135 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع  6069 وفى 

تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

73 - عبدالعاطى محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   63485 قيد فى 27-11-1976 برقم ايداع  4367 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

74 - قمر الدوله عبدالفتاح قمر الدوله  تاجر فرد سبق قيده برقم   105806 قيد فى 01-03-1999 برقم ايداع  

1259 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

75 - سامح مصطفى محمود عبدالنبى للدوات المنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم   108705 قيد فى 

12-02-2000 برقم ايداع  867 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله 

التجاره

76 - رضا عبدالوهاب مصطفى الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم   148383 قيد فى 09-05-2019 برقم ايداع  

3885 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

77 - محمد محمود حامد بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156346 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع  9381 

وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

78 - احمد عبدالعزيز محمد السيد خير  تاجر فرد سبق قيده برقم   157244 قيد فى 09-03-2022 برقم ايداع  

2498 وفى تاريخ  16-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

79 - صفاء عبدالحميد محمد وفا  تاجر فرد سبق قيده برقم   139542 قيد فى 24-03-2016 برقم ايداع  

1770 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

80 - احمد محمد عبدا السلخ  تاجر فرد سبق قيده برقم   141220 قيد فى 26-01-2017 برقم ايداع  604 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

81 - احمد محمد عبدالمقصود احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   146325 قيد فى 31-10-2018 برقم ايداع  

8526 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

82 - حامد محمد محمد خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم   155450 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  6866 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

83 - البدرى خالد احمد دره  تاجر فرد سبق قيده برقم   155881 قيد فى 31-10-2021 برقم ايداع  8103 

وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

84 - ايمان عبدالجواد احمد قطب سيف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   156335 قيد فى 06-12-2021 برقم 

ايداع  9355 وفى تاريخ  17-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

85 - مدحت مصطفى كمال محمود المنصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم   76351 قيد فى 02-11-1983 برقم 

ايداع  5034 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

86 - ميخائيل فانوس ميخائيل فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   97236 قيد فى 13-07-1995 برقم ايداع  

3386 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

87 - احمد العنانى احمد جوشن  تاجر فرد سبق قيده برقم   133016 قيد فى 21-07-2010 برقم ايداع  4045 

وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره
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88 - خالد محمد امين محمد غازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   138880 قيد فى 04-08-2015 برقم ايداع  

3731 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر للستغناء عنه

89 - طاهر السيد سليمان العربى  تاجر فرد سبق قيده برقم   145923 قيد فى 17-09-2018 برقم ايداع  

7116 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

90 - احمد عبدالرازق فاضل احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152905 قيد فى 25-10-2020 برقم ايداع  

7210 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

91 - مايسه صلح عبدالحافظ ابوالخير  تاجر فرد سبق قيده برقم   156735 قيد فى 13-01-2022 برقم ايداع  

445 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

92 - فوزى السيد البدوى محمد الحداد  تاجر فرد سبق قيده برقم   157607 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع  

3805 وفى تاريخ  18-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

93 - نصر محمد عبدالعظيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم   116554 قيد فى 19-11-2002 برقم ايداع  

6183 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

94 - عاطف احمد اسماعيل ابوعمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم   134639 قيد فى 17-08-2011 برقم ايداع  

3967 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

95 - عبدالعال عبدالراضى محمد ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   143020 قيد فى 26-10-2017 برقم 

ايداع  7461 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم منحو القيد لعتزاله التجاره

96 - البحيرى لتجارة العدد واللت اليدويه  تاجر فرد سبق قيده برقم   144746 قيد فى 16-04-2018 برقم 

ايداع  3418 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

97 - هبه السيد محمد السيد عبدالعال  تاجر فرد سبق قيده برقم   144824 قيد فى 23-04-2018 برقم ايداع  

3696 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

98 - عمرو عادل محمد محمد عميره  تاجر فرد سبق قيده برقم   148482 قيد فى 21-05-2019 برقم ايداع  

4130 وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

99 - العربى ترافيل للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم   150229 قيد فى 20-11-2019 برقم ايداع  9224 

وفى تاريخ  21-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

100 - عبدالسلم مصطفى جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   108640 قيد فى 05-02-2000 برقم ايداع  

701 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

101 - فاطمه قطب على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   123916 قيد فى 23-03-2006 برقم ايداع  1661 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

102 - طارق على السيد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم   134691 قيد فى 11-09-2011 برقم ايداع  4200 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

103 - حسام سمير حامد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم   139884 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع  2786 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

104 - شيماء احمد السيد العليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم   149281 قيد فى 21-08-2019 برقم ايداع  

6323 وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

105 - سهام حامد على حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم   155678 قيد فى 23-11-2021 برقم ايداع  8960 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد بموجب طلب تاشير رقم 7745 فى 

2022/8/22

106 - ابراهيم محمد فرج نور  تاجر فرد سبق قيده برقم   101719 قيد فى 02-10-1997 برقم ايداع  5682 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

107 - شحاته للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم   113377 قيد فى 14-07-2001 برقم ايداع  3943 وفى 

تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

108 - امير الفونس جرجس ميخائيل  تاجر فرد سبق قيده برقم   118581 قيد فى 16-04-2015 برقم ايداع  

1963 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

109 - احمد محمد عبدالرحمن سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم   125045 قيد فى 21-08-2006 برقم ايداع  

4589 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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110 - هاله احمد ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم   128038 قيد فى 23-01-2008 برقم ايداع  411 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

111 - عزه فوزى يوسف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم   132011 قيد فى 21-01-2010 برقم ايداع  

434 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

112 - محمد جمال محمد حلفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   138511 قيد فى 20-02-2019 برقم ايداع  1495 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

113 - محمد جمال محمد حلفه  تاجر فرد سبق قيده برقم   138511 قيد فى 02-03-2015 برقم ايداع  1040 

وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

114 - رمضان الحسينى عطوه منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   138528 قيد فى 09-03-2015 برقم 

ايداع  1173 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

115 - مريم وقيم ابراهيم عبدالنور  تاجر فرد سبق قيده برقم   153898 قيد فى 01-03-2021 برقم ايداع  

1527 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

116 - احمد محمود ابراهيم بركات  تاجر فرد سبق قيده برقم   155167 قيد فى 31-08-2021 برقم ايداع  

6068 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزال التجاره

117 - عمر خيرى عبدالحق عمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   155270 قيد فى 08-09-2021 برقم ايداع  

6335 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

118 - صدفه توفيق السيد الشوبرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   84857 قيد فى 14-09-1987 برقم ايداع  

4853 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

119 - عزيزه ابراهيم الدسوقى السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم   106706 قيد فى 15-06-1999 برقم 

ايداع  3641 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

120 - مصطفى محمد عبدالعظيم السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   132143 قيد فى 14-02-2010 برقم 

ايداع  905 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

121 - رامى محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   142504 قيد فى 24-08-2017 برقم ايداع  5798 

وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

122 - خليفه على خليفه على السبكى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156559 قيد فى 27-12-2021 برقم ايداع  

10043 وفى تاريخ  24-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

123 - معوض غبر منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم   91450 قيد فى 23-08-1990 برقم ايداع  4473 

وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد للوفاه

124 - محمد على محمد حسين الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم   108078 قيد فى 21-11-1999 برقم ايداع  

7044 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

125 - سعيد زكى الدين خليفى حسن ابوطاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم   129144 قيد فى 2008-06-19 

برقم ايداع  3618 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

126 - سعد عزت عبدالعزيز محمد ابوعرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   139645 قيد فى 04-04-2016 برقم 

ايداع  2088 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

127 - ابراهيم السيد حسين السيد معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم   144331 قيد فى 06-03-2018 برقم 

ايداع  2142 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

128 - ابراهيم السيد حسين السيد معروف  تاجر فرد سبق قيده برقم   144331 قيد فى 18-06-2020 برقم 

ايداع  4090 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

129 - عبدالجواد عصران عبدالجواد بهى  تاجر فرد سبق قيده برقم   149623 قيد فى 26-09-2019 برقم 

ايداع  7413 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

130 - احمد عبدا بسيونى هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   96480 قيد فى 14-01-1995 برقم ايداع  

306 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

131 - امال ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم   99875 قيد فى 01-01-1997 برقم ايداع  4 وفى تاريخ  

28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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132 - مصطفى السيد حسن الفوال  تاجر فرد سبق قيده برقم   111217 قيد فى 01-11-2000 برقم ايداع  

6925 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

133 - تهامى عبدالعزيز عبدالفتاح خمار  تاجر فرد سبق قيده برقم   139469 قيد فى 10-03-2016 برقم 

ايداع  1439 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

134 - ممدوح غنيم لقطع غيار السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم   144644 قيد فى 03-04-2018 برقم 

ايداع  3107 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

135 - جون ابراهيم نسيم ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   146713 قيد فى 06-12-2018 برقم ايداع  

9777 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتنزاله التجاره نهائيا

136 - علياء السيد على الحمدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   153598 قيد فى 27-01-2021 برقم ايداع  633 

وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره نهائيا

137 - احمد ماهر السيد عبده عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم   155452 قيد فى 26-09-2021 برقم ايداع  

6870 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

138 - محمد عبدالهادى ابوالفتوح محمد رشوان  تاجر فرد سبق قيده برقم   156872 قيد فى 2022-01-31 

برقم ايداع  1021 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

139 - احمد محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم   87892 قيد فى 05-02-1989 برقم ايداع  705 وفى 

تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

140 - ابراهيم اسماعيل ابراهيم ابوحمر  تاجر فرد سبق قيده برقم   104358 قيد فى 24-08-1998 برقم 

ايداع  4848 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

141 - مصطفى بسيونى سالم علم  تاجر فرد سبق قيده برقم   110949 قيد فى 03-10-2000 برقم ايداع  

6371 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

142 - مجده محمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم   112228 قيد فى 14-03-2001 برقم ايداع  

1357 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

143 - محمد على على عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم   114820 قيد فى 02-04-2002 برقم ايداع  

1906 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

144 - وليد سعيد عبده غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم   115195 قيد فى 20-12-2009 برقم ايداع  6142 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع بموجب طلب تاشير

145 - عيد فتوح فتوح محمد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   123911 قيد فى 23-03-2006 برقم ايداع  

1644 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

146 - صلح حسن بدوى ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم   126753 قيد فى 07-06-2007 برقم ايداع  

3076 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجر

147 - انصاف محمد مرسى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم   128690 قيد فى 15-04-2008 برقم ايداع  

2176 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لوفاه التاجره

148 - كريم محمد ابراهيم المرشدى  تاجر فرد سبق قيده برقم   142696 قيد فى 24-09-2017 برقم ايداع  

6454 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

149 - سهير عبدا ابراهيم فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم   152851 قيد فى 18-10-2020 برقم ايداع  

7013 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

150 - تامر ابراهيم السيد الغزيرى  تاجر فرد سبق قيده برقم   155220 قيد فى 05-09-2021 برقم ايداع  

6201 وفى تاريخ  29-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

151 - عزه حسن حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم   76682 قيد فى 26-12-1983 برقم ايداع  5891 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

152 - عبدالوهاب شعبان عبدالوهاب دره  تاجر فرد سبق قيده برقم   110652 قيد فى 04-09-2000 برقم 

ايداع  5678 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

153 - صبحى السباعى حسانين الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   125627 قيد فى 19-11-2006 برقم ايداع  

6002 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره
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154 - عادل ابراهيم عبدالعال الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم   126511 قيد فى 26-04-2007 برقم ايداع  

2215 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

155 - اميمه احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم   128683 قيد فى 14-04-2008 برقم ايداع  

2156 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

156 - محمد احمد محمد غنيم  تاجر فرد سبق قيده برقم   128980 قيد فى 28-05-2008 برقم ايداع  3064 

وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

157 - هانم عبدالمهيمن محمد شبل جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم   129693 قيد فى 2008-09-17 

برقم ايداع  5262 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

158 - محمد مصطفى عرفه على ابوزيد  تاجر فرد سبق قيده برقم   147101 قيد فى 09-01-2019 برقم 

ايداع  194 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره نهائيا

159 - محمود عبدالجواد عبدالعاطى البيه  تاجر فرد سبق قيده برقم   148128 قيد فى 11-04-2019 برقم 

ايداع  3152 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله لتجاره

160 - امانى عبدالعزيز السعدى الشناوى  تاجر فرد سبق قيده برقم   156052 قيد فى 24-05-2022 برقم 

ايداع  4739 وفى تاريخ  30-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء المحل الرئيسى الخر

161 - جمال عبدا عقرب  تاجر فرد سبق قيده برقم   112876 قيد فى 15-05-2001 برقم ايداع  2762 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

162 - السيد خليل عبدالجواد  تاجر فرد سبق قيده برقم   145163 قيد فى 31-05-2018 برقم ايداع  4696 

وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزاله التجاره

163 - رضا عبدالواحد حسن الخولى  تاجر فرد سبق قيده برقم   148346 قيد فى 06-05-2019 برقم ايداع  

3789 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لعتزالها التجاره

164 - رمضان متولى رمضان رجب  تاجر فرد سبق قيده برقم   156332 قيد فى 10-08-2022 برقم ايداع  

7357 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع للستغناء
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رأس المال

1 - محمد محمد ابراهيم الخولى تاجر فرد سبق قيده برقم   110330 قيد فى 05-08-2000 برقم ايداع   

4921 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

2 - صيدليه د ايهاب الجديده تاجر فرد سبق قيده برقم   124523 قيد فى 15-06-2006 برقم ايداع   3269 فى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

3 - حسنى مصطفى عبدالحكيم عبدالرحمن تاجر فرد سبق قيده برقم   155023 قيد فى 16-08-2021 برقم 

ايداع   5628 فى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

4 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم   130442 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع   963 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  7,000,000.000

5 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم   130442 قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع   4954 فى 

تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

6 - ابراهيم احمد ابراهيم وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم   142170 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع   

4500 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

7 - الجارحى لتجاره العلف وخاماتها والمحاصيل الزراعيه تاجر فرد سبق قيده برقم   153234 قيد فى 

10-12-2020 برقم ايداع   8349 فى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  

50,000.000

8 - احمد عطيه فهمى حبيب تاجر فرد سبق قيده برقم   126638 قيد فى 21-05-2007 برقم ايداع   2732 

فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

9 - العياشى لتجاره وتوزيع الدهانات تاجر فرد سبق قيده برقم   146106 قيد فى 10-10-2018 برقم ايداع   

7831 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

10 - عطيات احمد مصطفى احمد تاجر فرد سبق قيده برقم   147875 قيد فى 20-03-2019 برقم ايداع   

2423 فى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

11 - مديحه حسن ابوالمكارم السحيمى تاجر فرد سبق قيده برقم   138036 قيد فى 28-09-2014 برقم ايداع   

3790 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

12 - وليد عادل حسين نصار تاجر فرد سبق قيده برقم   140906 قيد فى 14-12-2016 برقم ايداع   7372 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

13 - نجاح محمد سعيد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم   143829 قيد فى 29-01-2018 برقم ايداع   835 

فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

14 - محمد محمد عبدالهادى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   157025 قيد فى 15-02-2022 برقم ايداع   

1571 فى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

15 - مكتب الجندى للمقاولت الحكوميه تاجر فرد سبق قيده برقم   146306 قيد فى 29-10-2018 برقم ايداع   

8441 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

16 - محمد عبدالمنعم عبدالقوى السيد حسنين تاجر فرد سبق قيده برقم   146949 قيد فى 24-12-2018 برقم 

ايداع   10436 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

17 - عمر فتحى رجب احمد عقيله حصان تاجر فرد سبق قيده برقم   148937 قيد فى 18-07-2019 برقم 

ايداع   5468 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

18 - سعيد محمد محمد عامر الجلمدى تاجر فرد سبق قيده برقم   149999 قيد فى 31-10-2019 برقم ايداع   

8589 فى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

19 - احمد محمد احمد سعفان تاجر فرد سبق قيده برقم   101950 قيد فى 29-10-1997 برقم ايداع   6283 

فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

20 - محمد شوقى رمضان ابوعيش تاجر فرد سبق قيده برقم   144222 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع   

1894 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000
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21 - بركات حسين محمد بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   151332 قيد فى 19-02-2020 برقم ايداع   

1558 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

22 - عادل عبداللطيف على اللشى تاجر فرد سبق قيده برقم   153019 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع   

7576 فى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

23 - عطيه احمد عطيه شلبى تاجر فرد سبق قيده برقم   156764 قيد فى 18-01-2022 برقم ايداع   615 فى 

تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  250,000.000

24 - اشرف عبدالعاطى ابراهيم ضاهر تاجر فرد سبق قيده برقم   106139 قيد فى 10-04-1999 برقم ايداع   

2136 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  150,000.000

25 - احمد الصاوى محمد الصاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   136862 قيد فى 18-06-2013 برقم ايداع   

2702 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000,000.000

26 - عبدالمنعم ابراهيم عبدالفتاح نعامه تاجر فرد سبق قيده برقم   147834 قيد فى 18-03-2019 برقم ايداع   

2310 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  450,000.000

27 - محسن كامل لبيب محمود ودح تاجر فرد سبق قيده برقم   149806 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع   

7948 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

28 - احمد محمود السيد على النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   154756 قيد فى 30-06-2021 برقم ايداع   

4668 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

29 - حماده محمد عبدالرحمن يحى تاجر فرد سبق قيده برقم   156832 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع   

871 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

30 - محمد عطيه كمال عطيه الحماقى تاجر فرد سبق قيده برقم   156975 قيد فى 09-02-2022 برقم ايداع   

1368 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  35,000.000

31 - ماهر عبدالرازق السيد الكفافى تاجر فرد سبق قيده برقم   157959 قيد فى 06-06-2022 برقم ايداع   

5248 فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

32 - اميره محمد حسن طافش تاجر فرد سبق قيده برقم   158347 قيد فى 01-08-2022 برقم ايداع   6960 

فى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  75,000.000

33 - محمد سمير عبدالحميد ابوالليل تاجر فرد سبق قيده برقم   148918 قيد فى 18-07-2019 برقم ايداع   

5434 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

34 - تامر عبدالقادر امين حواس تاجر فرد سبق قيده برقم   151810 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع   

3944 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

35 - مصطفى احمد عبدالفتاح ابوالعزم تاجر فرد سبق قيده برقم   156658 قيد فى 05-01-2022 برقم ايداع   

187 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

36 - هشام عبدا ابراهيم محمد الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   158143 قيد فى 28-06-2022 برقم ايداع   

6127 فى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

37 - ناصر كامل خليل محمد تاجر فرد سبق قيده برقم   98445 قيد فى 20-04-1996 برقم ايداع   1933 فى 

تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

38 - نبيل عبدالعزيز حسن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم   112264 قيد فى 19-03-2001 برقم ايداع   

1458 فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

39 - ابراهيم احمد طلحه فايد تاجر فرد سبق قيده برقم   145749 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع   6552 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  20,000.000

40 - سناء رجب محمد الرجال تاجر فرد سبق قيده برقم   150272 قيد فى 25-11-2019 برقم ايداع   9383 

فى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

41 - هانى زكريا ابوالمعاطى عمار تاجر فرد سبق قيده برقم   123784 قيد فى 09-03-2006 برقم ايداع   

1303 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

42 - وليد عادل محمد ابوعامر تاجر فرد سبق قيده برقم   138087 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع   4065 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000
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43 - سيداحمد كامل سيداحمد زياده تاجر فرد سبق قيده برقم   147421 قيد فى 06-02-2019 برقم ايداع   

1061 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

44 - محمد على عبداللطيف الديب تاجر فرد سبق قيده برقم   155599 قيد فى 05-10-2021 برقم ايداع   

7249 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

45 - وليد سليمان السيد ابوسند تاجر فرد سبق قيده برقم   157389 قيد فى 23-03-2022 برقم ايداع   3074 

فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

46 - اشرف فراج محروس سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم   158416 قيد فى 09-08-2022 برقم ايداع   

7265 فى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

47 - محمود احمد السيد سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   154343 قيد فى 27-04-2021 برقم ايداع   

3175 فى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

48 - محمد شوقى القطب العبد تاجر فرد سبق قيده برقم   101263 قيد فى 02-08-1997 برقم ايداع   4250 

فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

49 - منصور السيد مرسى منصور تاجر فرد سبق قيده برقم   110644 قيد فى 04-09-2000 برقم ايداع   

5667 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

50 - محمد اسماعيل ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم   157125 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع   

1981 فى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  130,000.000

51 - نبيل موتورز ايجيبت تاجر فرد سبق قيده برقم   104543 قيد فى 14-09-1998 برقم ايداع   5360 فى 

تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  3,000,000.000

52 - اسماعيل ابراهيم اسكندر احمد على تاجر فرد سبق قيده برقم   145782 قيد فى 29-08-2018 برقم 

ايداع   6667 فى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

53 - احمد محمد جمال الدين محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم   137159 قيد فى 12-11-2013 برقم 

ايداع   4366 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

54 - الدسوقى ابراهيم احمد ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم   148360 قيد فى 07-05-2019 برقم ايداع   

3823 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

55 - رضا محمد السيد علمه تاجر فرد سبق قيده برقم   148757 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع   4959 

فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

56 - علء عيد ابراهيم حسين بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   149657 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع   

7520 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

57 - عبدا محمد محمد ابوالفتوح تاجر فرد سبق قيده برقم   149849 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع   

8088 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

58 - المصريه اى جى E g للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم   149849 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع   

8088 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

59 - هشام على محمد ابراهيم الجناوى تاجر فرد سبق قيده برقم   157776 قيد فى 16-05-2022 برقم ايداع   

4426 فى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

60 - احمد محمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم   134088 قيد فى 03-04-2011 برقم ايداع   

1479 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

61 - رامى جمال الدين حلمى الجبالى تاجر فرد سبق قيده برقم   156218 قيد فى 24-11-2021 برقم ايداع   

8984 فى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

62 - نفيسه عبدالفتاح محمد الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم   129192 قيد فى 26-06-2008 برقم ايداع   

3768 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

63 - هانى محمد محمد على سابق تاجر فرد سبق قيده برقم   136269 قيد فى 21-11-2012 برقم ايداع   

5315 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

64 - محمد على السيد زهران تاجر فرد سبق قيده برقم   140476 قيد فى 04-10-2016 برقم ايداع   5624 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000
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65 - عبدالسلم عبدالحميد محمود ابوديه تاجر فرد سبق قيده برقم   147107 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع   

218 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

66 - مسعد ابراهيم عبدا الصعيدى تاجر فرد سبق قيده برقم   157646 قيد فى 18-04-2022 برقم ايداع   

3926 فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  49,000.000

67 - احمد حسن حسن عبيد تاجر فرد سبق قيده برقم   158072 قيد فى 30-12-2021 برقم ايداع   11915 

فى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

68 - شادى محمود شاهين محمود المولى تاجر فرد سبق قيده برقم   145427 قيد فى 17-07-2018 برقم 

ايداع   5624 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  10,000.000

69 - احمد محمد احمد مرسى عيد فرهوده تاجر فرد سبق قيده برقم   147588 قيد فى 21-02-2019 برقم 

ايداع   1544 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  650,000.000

70 - مصطفى محمود عواد دسوقى عبدالسيد تاجر فرد سبق قيده برقم   149912 قيد فى 27-10-2019 برقم 

ايداع   8302 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  210,000.000

71 - اسلم ابراهيم محمود ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم   150503 قيد فى 17-12-2019 برقم ايداع   

10157 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  1,000,000.000

72 - احمد سعيد محمد عبدالغفار سليمان تاجر فرد سبق قيده برقم   157800 قيد فى 19-05-2022 برقم ايداع   

4570 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  40,000.000

73 - علء عبدالسلم عبدالرحمن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم   158119 قيد فى 26-06-2022 برقم 

ايداع   5978 فى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

74 - رضا عبدالعزيز محمد يوسف تاجر فرد سبق قيده برقم   109003 قيد فى 12-03-2000 برقم ايداع   

1621 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

75 - حسن السيد حسن محمد خالد تاجر فرد سبق قيده برقم   109033 قيد فى 20-03-2000 برقم ايداع   

1709 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  125,000.000

76 - شعبان سعد توفيق الفضالى تاجر فرد سبق قيده برقم   157705 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع   

4111 فى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  55,000.000

77 - احمد بشير عبدالمهيمن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم   144439 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع   

2490 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  500,000.000

78 - ابراهيم مجاهد ابراهيم مجاهد قميح تاجر فرد سبق قيده برقم   153464 قيد فى 17-01-2021 برقم ايداع   

267 فى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  51,000.000

79 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح القسط تاجر فرد سبق قيده برقم   112932 قيد فى 21-05-2001 برقم ايداع   

2899 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

80 - محمد احمد ابوزيد ابوعيش تاجر فرد سبق قيده برقم   145490 قيد فى 25-07-2018 برقم ايداع   

5819 فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  100,000.000

81 - شعبان ربيع محمد زيان تاجر فرد سبق قيده برقم   154473 قيد فى 26-05-2021 برقم ايداع   3707 

فى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  60,000.000

82 - صبرى السيد حامد يونس تاجر فرد سبق قيده برقم   125237 قيد فى 14-09-2006 برقم ايداع   5024 

فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  50,000.000

83 - عماد احمد محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم   126130 قيد فى 28-02-2007 برقم ايداع   

934 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  105,000.000

84 - مروان ضياء الدين عقاد اسماعيل المراسى تاجر فرد سبق قيده برقم   146362 قيد فى 2018-11-01 

برقم ايداع   8614 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

85 - ابراهيم عاطف محمد يوسف بركات تاجر فرد سبق قيده برقم   148424 قيد فى 14-05-2019 برقم 

ايداع   3989 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  45,000.000

86 - خالد يحيى زكريا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم   149786 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع   

7883 فى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  119,000.000
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87 - السيد عبدالعزيز زيدان عبدالقادر تاجر فرد سبق قيده برقم   136511 قيد فى 06-02-2013 برقم ايداع   

519 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  52,000.000

88 - محمد السيد سيد احمد جنديه تاجر فرد سبق قيده برقم   154859 قيد فى 14-07-2021 برقم ايداع   

5015 فى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله  200,000.000

Page 38 of 77 ل يجوز التعامل مع هذا الملف أى أى جزء منه بالنقل أو النسخ أو التعديل أو ااننشر أو إعادة الطبع



جريدة السماء التجاريةجهاز تنمية التجارة الداخلية

العناوين 

1 - محمد نبيه عيد على حماد تاجر فرد سبق قيده برقم    149212 قيد فى 08-08-2019 برقم ايداع    6156 

وفى تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الغاء الفرع قسطا بملك لبيبه محمد 

عبدالعزيز علم

2 - الشرقاوى كيمكال تاجر فرد سبق قيده برقم    154875 قيد فى 25-07-2021 برقم ايداع    5076 وفى 

تاريخ  01-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية سبرباى سور الشريعه بملك عماد محمود 

ابوالصفا

3 - محمد صلح الشناوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    107659 قيد فى 05-10-1999 برقم ايداع    

6012 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع داير 

الناحيه بملك/ اشرف محمد المطاهر

4 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    130442 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع    963 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله محله روح بملك/ 

سمير فتحى محمود مراد

5 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    130442 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع    963 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

6 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    130442 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع    963 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية فرع بالعنوان شارع مصطفى فهمى مع 

حسن رضوان ملك ورثه على محمود مراد

7 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    130442 قيد فى 03-05-2016 برقم ايداع    2801 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع مصطفى فهمى مع حسن رضوان 

ملك ورثه على محمود مراد

8 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم    130442 قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع    4954 

وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ش مصطفى فهمى تقاطع ش مصطفى 

ماهر ملك على محمود ابراهيم

9 - ابراهيم احمد ابراهيم وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم    142170 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

4500 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك صاحب 

الشان)ابراهيم احمد ابراهيم وهدان( بالعنوان تفهنا العزب

10 - الخطيب لخدمات النتاج الحيوانى والداجنى تاجر فرد سبق قيده برقم    147857 قيد فى 2019-03-18 

برقم ايداع    2368 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

6 شارع المدرسه والشوادر الشرقى بملك/ محمد محمد عبدالمنعم الخطيب

11 - ابراهيم محمود قاسم عبدالحميد ابوالخير تاجر فرد سبق قيده برقم    153017 قيد فى 10-11-2020 برقم 

ايداع    7567 وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

حوض الطرفه رقم 7 زمام قريه قرانشو ملك/  ابراهيم محمود قاسم عبدالحميد ابوالخير

12 - وفاء محمد على محمود تاجر فرد سبق قيده برقم    133316 قيد فى 03-10-2010 برقم ايداع    5125 

وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ احمد محمد محمد 

حميد ميت حبيش البحريه

13 - سوبر ماركت عبدالرحمن محمد ابراهيم الكردى تاجر فرد سبق قيده برقم    139304 قيد فى 

21-01-2016 برقم ايداع    362 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل 

العنوان بجعله 3 شارع عمر بن الخطاب بملك/ كاميليا جميل طه

14 - محمد السيد فتحى احمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    140005 قيد فى 24-05-2016 برقم ايداع    

3332 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 5 شارع 

المنصورى بملك/ محمد يحيى احمد داود
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15 - احمد بسيونى على بسيونى رميح تاجر فرد سبق قيده برقم    140734 قيد فى 15-11-2016 برقم ايداع    

6734 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله عقار رقم 5 

شارع المتيت بملك/ روحيه قطب عبدالحليم عبيد

16 - امير محمد عبدالعزيز على غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    145093 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع    

4475 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله سنباط بملك/ 

الحسينى محمد ابراهيم الشوربجى

17 - هانى محمد شندى بيومى تاجر فرد سبق قيده برقم    148603 قيد فى 11-06-2019 برقم ايداع    

4473 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 6ش الشرف امام شركه المياه 

بملك ليلى احمد محمود الصعيدى

18 - نبيله على قاسى عبدالقوى تاجر فرد سبق قيده برقم    151739 قيد فى 03-06-2020 برقم ايداع    

3762 وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله برما بملك/ 

صدفه محمد السعيد احمد طلبه

19 - نبيل عبدالعزيز حسن الشرقاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    112264 قيد فى 19-03-2001 برقم ايداع    

1458 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الخلص امتداد عنتر بن شداد 

بملك تامر ومروه عصام عبدالمنصف

20 - محمود عبدالمنعم محمود يحى تاجر فرد سبق قيده برقم    145877 قيد فى 12-09-2018 برقم ايداع    

6982 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله التنظيم بملك/ 

رياض معوض احمد الشاذلى

21 - رمضان سعد مهدى عطال تاجر فرد سبق قيده برقم    154812 قيد فى 08-07-2021 برقم ايداع    

4855 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله سبرباى 

خلف الشريعه بملك/ محمد عبدالرحيم محمد

22 - ايمان محمد على محمد طبق تاجر فرد سبق قيده برقم    157603 قيد فى 13-04-2022 برقم ايداع    

3797 وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تطاى بملك وليد محمد ابوالعزم 

المرسى بخيت

23 - حاتم فتحى محمد سالم سلمه تاجر فرد سبق قيده برقم    119860 قيد فى 19-07-2004 برقم ايداع    

3207 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 1 شارع 

عثمان بن عفان بملك/ سمير عبدالرحمن فهمى الشيخ

24 - محمد فكرى العشماوى سيد احمد مرعى تاجر فرد سبق قيده برقم    151158 قيد فى 2020-02-06 

برقم ايداع    1155 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله 

ملك/ جلل على احمد الصاوى 5 شارع ابوالحسايب

25 - منى سالم سليمان رضا ا تاجر فرد سبق قيده برقم    152815 قيد فى 12-10-2020 برقم ايداع    

6858 وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله كفر سبطاس 

بملك/ محمد شاكر عبدالمنعم شلبى

26 - عمر فتحى رجب احمد عقيله حصان تاجر فرد سبق قيده برقم    148937 قيد فى 18-07-2019 برقم 

ايداع    5468 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/

عمر فتحى رجب احمد عقيله حصان الفرستق

27 - فاديه رجب ابوالفتوح دبور تاجر فرد سبق قيده برقم    150890 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    

527 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله شقرف  ملك/ 

سامى عبدالمحسن حسن خليل

28 - احمد بيومى محمد بيومى الساعى تاجر فرد سبق قيده برقم    152963 قيد فى 04-11-2020 برقم ايداع    

7442 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله برما بملك/ 

احمد العيسوى ابوالسعود سليمان

29 - علء محمد عبدالباقي بدر تاجر فرد سبق قيده برقم    158229 قيد فى 19-07-2022 برقم ايداع    

6516 وفى تاريخ  08-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شقرف بملك/ 

محمد محمد حمزه الكلف
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30 - ابراهيم ابوهيبه السيد الفقى تاجر فرد سبق قيده برقم    140014 قيد فى 26-05-2016 برقم ايداع    

3379 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله دفره بملك/ 

ماجده حامد ابراهيم عبدالقادر وحسن ابوهيبه السيد الفقى وسماح ابوهيبه السيد الفقى

31 - محمد شوقى رمضان ابوعيش تاجر فرد سبق قيده برقم    144222 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    

1894 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 34 مدخل 

كفرعصام ناحيه شوبر بملك البهى نبيه البهى احمد غرابه

32 - شريف محمد السيد الجمل تاجر فرد سبق قيده برقم    149333 قيد فى 26-08-2019 برقم ايداع    

6456 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية نهطاى بملك  على خليل السباعى 

الجمل

33 - عادل عبداللطيف على اللشى تاجر فرد سبق قيده برقم    153019 قيد فى 10-11-2020 برقم ايداع    

7576 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله برما بملك/ 

عادل عبداللطيف على اللشى

34 - احمد رزق محمد الكومى تاجر فرد سبق قيده برقم    153956 قيد فى 08-03-2021 برقم ايداع    

1743 وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله دفره بملك 

مسعد عبدالحميد غنيم

35 - السيد محمد السيد كامل حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    131585 قيد فى 18-10-2009 برقم ايداع    

5058 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله كفر سنباط 

بملك/ السيد محمد السيد كامل حسن

36 - محمد عبدالعزيز محمد سعد تاجر فرد سبق قيده برقم    146400 قيد فى 05-11-2018 برقم ايداع    

8732 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ محمد 

عبدالعزيز محمد سعد

37 - محسن كامل لبيب محمود ودح تاجر فرد سبق قيده برقم    149806 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع    

7948 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كفر فرسيس بملك علء الدين 

محمود عبدالنبى عرفه

38 - رمضان متولي رمضان رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    156332 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

9349 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الهياتم بملك عبد الحى رمضان 

عبد الحى الباجورى

39 - حماده محمد عبدالرحمن يحى تاجر فرد سبق قيده برقم    156832 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

871 وفى تاريخ  10-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله عزبه ايوب 

شفا بملك/ محمد عبدالفتاح ابراهيم ايوب

40 - تامر عبدالقادر امين حواس تاجر فرد سبق قيده برقم    151810 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    

3944 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع الحاكم 

بامرا من شارع احمد سعيد بملك/ على احمد احمد عبده

41 - هبه محمد حسين محمد الرميسى تاجر فرد سبق قيده برقم    157899 قيد فى 30-05-2022 برقم ايداع    

4996 وفى تاريخ  11-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله المنشأه الجديده 

بملك هبه محمد حسين محمد الرميسى

42 - ابراهيم احمد طلحه فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    145749 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع    6552 

وفى تاريخ  14-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة المنوفية الكوم الخضر قبل جامع الفتح بملك شبل 

السيد شبل السعدنى

43 - وليد عادل محمد ابوعامر تاجر فرد سبق قيده برقم    138087 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع    

4065 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 13 شارع 

الفاتح بملك جهاد محمد عبدالفتاح الزيات

44 - محمد خليل عبدالعظيم خليل خضر تاجر فرد سبق قيده برقم    139413 قيد فى 01-03-2016 برقم 

ايداع    1189 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد
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45 - عبدالمنعم حبشى عبدالمنعم الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    144723 قيد فى 10-04-2018 برقم ايداع    

3276 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله الدلجمون بملك 

امام يوسف محمد الشوره

46 - فتوح محمد فتوح غنيم العشرى تاجر فرد سبق قيده برقم    157358 قيد فى 20-03-2022 برقم ايداع    

2920 وفى تاريخ  15-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله كفر حشاد 

بملك اميره محمد السيد خليل

47 - محسن فوزى عبدالمهمين الهمشرى تاجر فرد سبق قيده برقم    115499 قيد فى 25-06-2002 برقم 

ايداع    3591 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ميت ميمون بملك كمال 

محمد محمد الفرارجى

48 - عبدالمولى عبدالحليم ابراهيم عبدالصمد تاجر فرد سبق قيده برقم    150489 قيد فى 17-12-2019 برقم 

ايداع    10117 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك 

عبدالمقصود عاطف عبدالمقصود عبدالعال كفر كلالباب

49 - احمد محمد محمود الجزار تاجر فرد سبق قيده برقم    151821 قيد فى 14-06-2020 برقم ايداع    

3975 وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 4 شارع 

عبدالعال خلف مسرح البلديه بملك يوسف محمد محمود الجزار

50 - محمد سويلم محمد سويلم خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم    144201 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    

1859 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تطاى بملك محمد محمد احمد سيد 

احمد الرفاعى

51 - احمد الشهاوى ابراهيم عبدالحميد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    149290 قيد فى 21-08-2019 برقم 

ايداع    6350 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 1 شارع حسان بن ثابت 

بملك ماجده محمد عبدالوهاب جابر

52 - احمد الشهاوى ابراهيم عبدالحميد الشيخ تاجر فرد سبق قيده برقم    149290 قيد فى 21-08-2019 برقم 

ايداع    6350 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 27 شارع سعيد امام 

ماركت خير زمان بملك امنيه السيد حامد موسى

53 - محمد اسماعيل ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم    157125 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    

1981 وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة البحيرة كوم حماده بندر دمتيوه طريق 

التوفيقيه بملك شعبان قطب محمد يونس الديهي

54 - نسرين على عبدالفتاح احمد فايد تاجر فرد سبق قيده برقم    127008 قيد فى 24-07-2007 برقم ايداع    

3943 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله شارع بور 

سعيد بجوار مستشفى راضى بملك خالد صقر صقر

55 - حنان النصارى اسماعيل ابراهيم غنيم تاجر فرد سبق قيده برقم    152734 قيد فى 29-09-2020 برقم 

ايداع    6579 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ 

محمد بسيونى محمد التونى

56 - خالد نبيل محمد السيد جنه تاجر فرد سبق قيده برقم    156583 قيد فى 29-12-2021 برقم ايداع    

10155 وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله برما حى 

اللشى بملك احمد عبدالحميد عبدالعزيز عبدربه

57 - طاهر عبدالوهاب اسماعيل محرم تاجر فرد سبق قيده برقم    108892 قيد فى 29-02-2000 برقم ايداع    

1343 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع 

الجمهوريه بملك/ محمد محسن عبدالفتاح على الجزار

58 - عبدا محمد محمد ابوالفتوح تاجر فرد سبق قيده برقم    149849 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

8088 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 71 شارع 

سعد الدين بملك/ عمرو فتحى السيد عمر

59 - المصريه اى جى E g للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم    149849 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

8088 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 71 شارع 

سعد الدين بملك/ عمرو فتحى السيد عمر
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60 - على محمد على ابراهيم حموده تاجر فرد سبق قيده برقم    152424 قيد فى 27-08-2020 برقم ايداع    

5675 وفى تاريخ  21-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية القضابه بملك على السيد على 

الطواب

61 - عبدالحميد عبدالوهاب عبدالعال جادا تاجر فرد سبق قيده برقم    131202 قيد فى 16-07-2009 برقم 

ايداع    3717 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

طريق سنباط شرشابه بملك/رضا السيد ابراهيم شعبان

62 - احمد محمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم    134088 قيد فى 03-04-2011 برقم ايداع    

1479 وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل المالك بجعله بملك حازم 

محمد محمد رضوان شبرا النمله

63 - سهام حامد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم    155678 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    7496 

وفى تاريخ  22-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

64 - امير الفونس جرجس ميخائيل تاجر فرد سبق قيده برقم    118581 قيد فى 08-11-2003 برقم ايداع    

5035 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ليوجد

65 - محمد زين عبدالوهاب موسى تاجر فرد سبق قيده برقم    145119 قيد فى 24-05-2018 برقم ايداع    

4544 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع الجلء بملك محمد احمد 

محمود الغنيمى

66 - عبدالسلم عبدالحميد محمود ابوديه تاجر فرد سبق قيده برقم    147107 قيد فى 09-01-2019 برقم 

ايداع    218 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شقرف بملك صباح 

عيسوى عيسوى الحواله

67 - محمد عاطف محمود الخربتاوى تاجر فرد سبق قيده برقم    153239 قيد فى 13-12-2020 برقم ايداع    

8363 وفى تاريخ  23-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع المام 

البوصيرى مع السلطان مراد بملك وجده السيد عبدالعال محمد

68 - احمد محمد احمد مرسى عيد فرهوده تاجر فرد سبق قيده برقم    147588 قيد فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    1544 وفى تاريخ  24-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة العقار رقم 77 شارع 

ابوداود الظاهرى

69 - سامى محمد عبدالمقصود ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم    106805 قيد فى 28-06-1999 برقم ايداع    

3883 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع 

بورسعيد بملك نور النبى محمد عبدالمقصود

70 - مؤمنه السيد عبدالمقصود قنديل تاجر فرد سبق قيده برقم    149678 قيد فى 02-10-2019 برقم ايداع    

7576 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان الى شارع حسن 

شحاته حاره الوليد بملك/ عبدالحميد احمد ابواليزيد احمد على

71 - وائل متولى محمود الرفاعى تاجر فرد سبق قيده برقم    152740 قيد فى 01-10-2020 برقم ايداع    

6627 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع مساكن 

السلم امتداد مساكن البترول بملك/ عبدالباسط عبدالسميع احمد الطنبولى

72 - حسن عبدالعزيز محمود عرب تاجر فرد سبق قيده برقم    156892 قيد فى 02-02-2022 برقم ايداع    

1103 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله بملك محمد 

عبدا محمد السملوى دفره

73 - شعبان سعد توفيق الفضالى تاجر فرد سبق قيده برقم    157705 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

4111 وفى تاريخ  25-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية كوبرى المصرف عياش بملك 

احمد سعد توفيق عنتر

74 - ابراهيم مجاهد ابراهيم مجاهد قميح تاجر فرد سبق قيده برقم    153464 قيد فى 17-01-2021 برقم 

ايداع    267 وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ 

ابراهيم مجاهد ابراهيم مجاهد قميح شبراتنا
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75 - وليد سعيد عبده غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    115195 قيد فى 14-05-2002 برقم ايداع    2831 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع محمد نصرالدين من ش المام 

ابوحنيفه من النادى طنطا ملك/محمد حسن السعيد نصر الدين

76 - وليد سعيد عبده غانم تاجر فرد سبق قيده برقم    115195 قيد فى 14-05-2002 برقم ايداع    2831 

وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية ل يوجد

77 - هبه رافت ربيع على الجعفرى تاجر فرد سبق قيده برقم    141760 قيد فى 26-04-2017 برقم ايداع    

2824 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ شعبان 

على شعبان سحيم

78 - سمر زكى محمد شوقى زكى ابوالعطا تاجر فرد سبق قيده برقم    149910 قيد فى 27-10-2019 برقم 

ايداع    8300 وفى تاريخ  29-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

عقار رقم 16 شارع المليجى من شرف الدين خلف مساكن الجلء بملك/ احمد محمد محمود وهبه

79 - عماد احمد محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم    126130 قيد فى 28-02-2007 برقم ايداع    

934 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية شارع البرعى متفرع من سكه 

طنطا بملك سكه طنطا بملك احمد حبيب منصور بكر

80 - ايمن محمد عبدالحميد سالم شكر تاجر فرد سبق قيده برقم    145443 قيد فى 19-07-2018 برقم ايداع    

5710 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله شارع الحلو 

برج التطبيقين الدور السادس امام كليه التجاره بملك/ احمد احمد محمد غطاس

81 - افتخار محمد نجيب عباس ابوالفتوح عامر تاجر فرد سبق قيده برقم    145937 قيد فى 2018-09-18 

برقم ايداع    7179 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القليوبية ابوقصيبه بملك 

عبدالمجيد محمد البرعى عمر

82 - اسامه ادريس فرج عبدالمولى مفتاح تاجر فرد سبق قيده برقم    145980 قيد فى 24-09-2018 برقم 

ايداع    7352 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل اسم المالك بجعله 

ملك/ ابراهيم صلح الدين ابراهيم ابراهيم عقار رقم 9 شارع مشروع ناصر

83 - مروان ضياء الدين عقاد اسماعيل المراسى تاجر فرد سبق قيده برقم    146362 قيد فى 2018-11-01 

برقم ايداع    8614 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية طريق اسكندريه 

القاهره الزراعى بملك توفيق طه محمد الطباخ

84 - خالد يحيى زكريا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم    149786 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    

7883 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية عقار رقم 47شارع عمر بن 

عبدالعزيز بملك احمد بسيونى ابوالمعاطى الشوربجى

85 - على ابراهيم عبدالغنى ابوعلى تاجر فرد سبق قيده برقم    158300 قيد فى 26-07-2022 برقم ايداع    

6768 وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل اسم المالك بجعله عبدالعزيز 

عبدالغنى السيد ابوعلى - برما

86 - اسلم محمد توفيق السيد ابوعلى تاجر فرد سبق قيده برقم    136527 قيد فى 12-02-2013 برقم ايداع    

596 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية 7 شارع محمد ياسر الخواجه غرب 

شارع المامون بملك محمد ياسر شبل ابراهيم الخواجه

87 - كافتيريا ابواحمد تاجر فرد سبق قيده برقم    141298 قيد فى 09-02-2017 برقم ايداع    932 وفى 

تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل الملك بجعله ملك/ ماجده جوده حسين 

ابوشال عقار رقم 5 شارع بركه السبع

88 - رمضان متولي رمضان رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    156332 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

9349 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية الهياتم بملك عبد الحى رمضان 

عبد الحى الباجورى

89 - رمضان متولي رمضان رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    156332 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

9349 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية دمشيت بملك مسعد عبدالرحمن 

عبدالغنى الخولى
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90 - رمضان متولي رمضان رجب تاجر فرد سبق قيده برقم    156332 قيد فى 06-12-2021 برقم ايداع    

9349 وفى تاريخ  31-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية -------------ليـوجـد
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النشاط

1 - عبدالسميع محمود شرف شعلن تاجر فرد سبق قيده برقم  79801 قيد فى 16-05-1985 برقم ايداع    

2618وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط استخراج شهادات خبره للعاملين الى 

النشاط الصلى فيما عدا المن والحراسه والكاميرات السلكيه وتوريد العماله والنترنت بعد الحصول على 

التراخيص اللزمه لذلك

2 - محمد عبدالمنعم محمد مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  123215 قيد فى 17-12-2005 برقم ايداع    

6406وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت عموميه

3 - محمد عبدالحليم ابراهيم داود تاجر فرد سبق قيده برقم  138954 قيد فى 02-09-2015 برقم ايداع    

4189وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله فرز وغربله وتقشير محاصيل 

زراعيه

4 - ايهاب على صادق المزين تاجر فرد سبق قيده برقم  157477 قيد فى 30-03-2022 برقم ايداع    3378

وفى تاريخ  01-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع الدواجن

5 - محمد صلح الشناوى ابراهيم تاجر فرد سبق قيده برقم  107659 قيد فى 05-10-1999 برقم ايداع    

6012وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله صيانه اجهزه طبيه

6 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  130442 قيد فى 18-02-2009 برقم ايداع    963وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت متكامله ورصف طرق

7 - هانى على محمود مراد تاجر فرد سبق قيده برقم  130442 قيد فى 24-10-2011 برقم ايداع    4954وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تجاره السيارات الملكى والستيراد والتصدير ماعدا الكمبيوتر 

ومشتملته

8 - ابوخشبه موتورز تاجر فرد سبق قيده برقم  138321 قيد فى 30-12-2014 برقم ايداع    5514وفى 

تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره قطع غيار سيارات

9 - ابراهيم احمد ابراهيم وهدان تاجر فرد سبق قيده برقم  142170 قيد فى 12-07-2017 برقم ايداع    

4500وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع الدواجن

10 - الخطيب لخدمات النتاج الحيوانى والداجنى تاجر فرد سبق قيده برقم  147857 قيد فى 2019-03-18 

برقم ايداع    2368وفى تاريخ  02-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تركيب بطاريات انتاج 

حيوانى الى النشاط الصلى

11 - احمد بسيونى على بسيونى رميح تاجر فرد سبق قيده برقم  140734 قيد فى 15-11-2016 برقم ايداع    

6734وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره قطع غيار اجهزه 

كهربائيه والغاء مادون ذلك

12 - امير محمد عبدالعزيز على غانم تاجر فرد سبق قيده برقم  145093 قيد فى 21-05-2018 برقم ايداع    

4475وفى تاريخ  03-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله معرض سيارات وتكاتك 

وموتوسيكلت وقطع غيارها

13 - رابح حسن على غلوش تاجر فرد سبق قيده برقم  157752 قيد فى 10-05-2022 برقم ايداع    4276

وفى تاريخ  04-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى مزرعه لتربيه وبيع الدواجن والغاء 

مادون ذلك

14 - فاديه رجب ابوالفتوح دبور تاجر فرد سبق قيده برقم  150890 قيد فى 19-01-2020 برقم ايداع    527

وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره الدوات الكهربائيه

15 - محمد عيد محمد مصطفى يونس تاجر فرد سبق قيده برقم  153254 قيد فى 14-12-2020 برقم ايداع    

8412وفى تاريخ  08-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اجهزه كهربائيه فيما عدا 

الكمبيوتر ومشتملته والغاء مادون ذلك

16 - سهام حامد على حسن تاجر فرد سبق قيده برقم  155678 قيد فى 13-10-2021 برقم ايداع    7496وفى 

تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعيل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع الدواجن والغاء مادون 

ذلك
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17 - عبدالرحمن محمد حموده محمود دراز تاجر فرد سبق قيده برقم  158254 قيد فى 20-07-2022 برقم 

ايداع    6573وفى تاريخ  09-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره الدوات المنزليه 

والدوات الكهربائيه

18 - حمدى الدسوقى احمد سالمان تاجر فرد سبق قيده برقم  85624 قيد فى 30-12-1987 برقم ايداع    

7058وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره محاصيل زراعيه

19 - علء الدين عمر عبدالعزيز شاهين تاجر فرد سبق قيده برقم  141336 قيد فى 15-02-2017 برقم ايداع    

1107وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله التصدير فى حدود اللوائح 

والقوانين المنظمه لذلك والغاء مادون ذلك

20 - منال صلح محمد خاطر تاجر فرد سبق قيده برقم  147000 قيد فى 26-12-2018 برقم ايداع    

10583وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره ورقيات ومنظفات

21 - محسن كامل لبيب محمود ودح تاجر فرد سبق قيده برقم  149806 قيد فى 16-10-2019 برقم ايداع    

7948وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه مزرعه لتربيه وبيع دواجن

22 - حماده محمد عبدالرحمن يحى تاجر فرد سبق قيده برقم  156832 قيد فى 25-01-2022 برقم ايداع    

871وفى تاريخ  10-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع وتسمين 

المواشى الحلبه والغاء مادون ذلك

23 - خفاجى فتحى عبدالمقصود خفاجى تاجر فرد سبق قيده برقم  100254 قيد فى 09-07-2017 برقم ايداع    

4427وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط التصدير الى النشاط الصلى بعد 

الحصول على التراخيص اللزمه لذلك

24 - سعاد مصطفى الزغبى تاجر فرد سبق قيده برقم  130542 قيد فى 12-03-2009 برقم ايداع    1370

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  الغاء نشاط الستيراد ليصبح النشاط تصدير حاصلت 

زراعيه

25 - ابراهيم احمد طلحه فايد تاجر فرد سبق قيده برقم  145749 قيد فى 19-08-2018 برقم ايداع    6552

وفى تاريخ  14-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط كافيه الى النشاط الصلى

26 - وليد عادل محمد ابوعامر تاجر فرد سبق قيده برقم  138087 قيد فى 20-10-2014 برقم ايداع    4065

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اجهزه ومستلزمات بيطريه

27 - محمد خليل عبدالعظيم خليل خضر تاجر فرد سبق قيده برقم  139413 قيد فى 01-03-2016 برقم ايداع    

1189وفى تاريخ  15-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله توزيع مواد غذائيه

28 - محمد الدسوقى محمد حموده تاجر فرد سبق قيده برقم  147666 قيد فى 27-02-2019 برقم ايداع    

1751وفى تاريخ  16-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه قطع غيار الموتوسيكلت الى النشاط الصلى

29 - احمد فاروق السيد القهوجى تاجر فرد سبق قيده برقم  132981 قيد فى 14-07-2010 برقم ايداع    

3915وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى تجاره قطع غيار سيارات

30 - محمد سويلم محمد سويلم خطاب تاجر فرد سبق قيده برقم  144201 قيد فى 27-02-2018 برقم ايداع    

1859وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مخزن لتجاره اخشاب للموبليا

31 - محمد اسماعيل ابراهيم جمعه تاجر فرد سبق قيده برقم  157125 قيد فى 24-02-2022 برقم ايداع    

1981وفى تاريخ  17-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تصنيع وتعبئه مخللت

32 - احمد نبيل احمد فؤاد مصطفى صالح تاجر فرد سبق قيده برقم  148461 قيد فى 19-05-2019 برقم ايداع    

4085وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مقاولت عامه الى النشاط الصلى

33 - مصطفى امين بسيونى عبده الشريف تاجر فرد سبق قيده برقم  154010 قيد فى 15-03-2021 برقم 

ايداع    1953وفى تاريخ  18-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه فيما عدا 

توريد العماله والكاميرات اللسلكيه والنترنت وماعدا الكمبيوتر ومستلزماته بعد الحصول على التراخيص اللزمه

34 - طاهر عبدالوهاب اسماعيل محرم تاجر فرد سبق قيده برقم  108892 قيد فى 29-02-2000 برقم ايداع    

1343وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت وخدمات متكامله 

خاصه بالمقاولت وتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك
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35 - احمد محمد جمال الدين محمد النجار تاجر فرد سبق قيده برقم  137159 قيد فى 12-11-2013 برقم ايداع    

4366وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط استيراد فيما عدا المجموعه 19 والفقره 

36 من المجموعه 6 الى النشاط الصلى

36 - رضا محمد السيد علمه تاجر فرد سبق قيده برقم  148757 قيد فى 01-07-2019 برقم ايداع    4959

وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تعبئه وتغليف المواد الغذائيه يدويا

37 - علء عيد ابراهيم حسين بركات تاجر فرد سبق قيده برقم  149657 قيد فى 01-10-2019 برقم ايداع    

7520وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله صناعه عبوات ورولت 

واكياس بلستيك والغاء مادون ذلك

38 - عبدا محمد محمد ابوالفتوح تاجر فرد سبق قيده برقم  149849 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

8088وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستيراد فيماعدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 ومستخلص جمركى

39 - المصريه اى جى E g للمقاولت تاجر فرد سبق قيده برقم  149849 قيد فى 20-10-2019 برقم ايداع    

8088وفى تاريخ  21-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط الستيراد فيماعدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 ومستخلص جمركى

40 - احمد محمد محمد رضوان تاجر فرد سبق قيده برقم  134088 قيد فى 03-04-2011 برقم ايداع    

1479وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مزرعه لتربيه وبيع دواجن

41 - محمد مصطفى محمد السيد الخول تاجر فرد سبق قيده برقم  148406 قيد فى 14-05-2019 برقم ايداع    

3949وفى تاريخ  22-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب مقاولت عموميه والغاء 

مادون ذلك

42 - مدحت محمود رمزى عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  122891 قيد فى 23-10-2005 برقم ايداع    

5487وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مقاولت عامه وصيانه مبانى 

والغاء مادون ذلك

43 - نفيسه عبدالفتاح محمد الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  129192 قيد فى 26-06-2008 برقم ايداع    

3768وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل نشاط الى تشحيم سيارات

44 - نفيسه عبدالفتاح محمد الشاعر تاجر فرد سبق قيده برقم  129192 قيد فى 12-04-2017 برقم ايداع    

2568وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى بيع مواد بتروليه بالعموله

45 - عبدالسلم عبدالحميد محمود ابوديه تاجر فرد سبق قيده برقم  147107 قيد فى 09-01-2019 برقم ايداع    

218وفى تاريخ  23-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط  معصره بذره قطن

46 - احمد محمد احمد مرسى عيد فرهوده تاجر فرد سبق قيده برقم  147588 قيد فى 21-02-2019 برقم 

ايداع    1544وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط تجاره العقارات والتشطيبات 

والمقاولت والتوريدات فيماعدا الكمبيوتر ومشتملته وتوريد العماله والستيراد والتصدير فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6

47 - علء عبدالسلم عبدالرحمن اسماعيل تاجر فرد سبق قيده برقم  158119 قيد فى 26-06-2022 برقم 

ايداع    5978وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مكتب استيراد فيما عدا 

المجموعه 19 والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك

48 - رحاب مسعد السيد المؤذن تاجر فرد سبق قيده برقم  158396 قيد فى 07-08-2022 برقم ايداع    

7185وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بيع اعلف ووحده خلط اعلف

49 - سامح محمد بسيونى عبده تاجر فرد سبق قيده برقم  158532 قيد فى 23-08-2022 برقم ايداع    7773

وفى تاريخ  24-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله تجاره اثاث والغاء مادون ذلك

50 - ابراهيم يحيى ابراهيم يحيى تاجر فرد سبق قيده برقم  152494 قيد فى 06-09-2020 برقم ايداع    

5913وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مصنع غرف تبريد وصناديق 

سيارات مبرده

51 - شعبان سعد توفيق الفضالى تاجر فرد سبق قيده برقم  157705 قيد فى 26-04-2022 برقم ايداع    

4111وفى تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مزرعه لتربيه وبيع المواشى
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52 - احمد سعد على بدر تاجر فرد سبق قيده برقم  158127 قيد فى 27-06-2022 برقم ايداع    6028وفى 

تاريخ  25-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله مصنع ملبس ماعدا الملبس العسكريه

53 - ابراهيم محمد عبدالحميد محمد نعمه تاجر فرد سبق قيده برقم  130385 قيد فى 05-02-2009 برقم ايداع    

700وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله الستيراد فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير ومصنع زخرفه الستانلس والتيفال

54 - عبدالرحمن السباعى عبدالرحمن جنديه تاجر فرد سبق قيده برقم  133725 قيد فى 29-12-2010 برقم 

ايداع    6711وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله كافتيريا

55 - احمد بشير عبدالمهيمن عمر تاجر فرد سبق قيده برقم  144439 قيد فى 15-03-2018 برقم ايداع    

2490وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الستيراد فيما عدا المجموعه 19 

والفقره 36 من المجموعه 6 والتصدير فى حدود اللوائح والقوانين المنظمه لذلك وتجاره منظفات صناعيه

56 - سعيد احمد عبدالحميد السيد القلش تاجر فرد سبق قيده برقم  157654 قيد فى 19-04-2022 برقم ايداع    

3953وفى تاريخ  28-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط الى تجاره اخشاب

57 - عبدالفتاح محمد عبدالفتاح القسط تاجر فرد سبق قيده برقم  112932 قيد فى 21-05-2001 برقم ايداع    

2899وفى تاريخ  29-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  تعديل النشاط بجعله بقاله

58 - عماد احمد محمد احمد حسين تاجر فرد سبق قيده برقم  126130 قيد فى 28-02-2007 برقم ايداع    

934وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط ورشه لحام وخراطه

59 - افتخار محمد نجيب عباس ابوالفتوح عامر تاجر فرد سبق قيده برقم  145937 قيد فى 18-09-2018 برقم 

ايداع    7179وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مزرعه لتربيه وبيع الدواجن

60 - مروان ضياء الدين عقاد اسماعيل المراسى تاجر فرد سبق قيده برقم  146362 قيد فى 2018-11-01 

برقم ايداع    8614وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط مغسله سيارات وكافيه 

وماركت ومركز لتغيير الزيوت

61 - خالد يحيى زكريا مصطفى تاجر فرد سبق قيده برقم  149786 قيد فى 14-10-2019 برقم ايداع    

7883وفى تاريخ  30-08-2022  تم تعديل النشاط ليصبح  اضافه نشاط توريدات عموميه فيما عدا توريد 

العماله وفيما عدا توريد الكمبيوتر ومشتملته

الكيان القانوني
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السم والسمة

1 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   114912 وتم ايداعه بتاريخ   

14-04-2002  برقم ايداع 2,142.000 الى : محمد حسنى كامل العليمى

2 -  فى تاريخ    01-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   114912 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-04-2002  برقم ايداع 2,142.000 الى : موسسه دشه

3 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   107659 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-10-1999  برقم ايداع 6,012.000 الى : ايجى سيرفز لصيانه الجهزه الطبيه

4 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   130442 وتم ايداعه بتاريخ   

18-02-2009  برقم ايداع 963.000 الى : هانى على محمود مراد

5 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130442 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-02-2009  برقم ايداع 963.000 الى : مكتب الهدير للمقاولت

6 -  فى تاريخ    02-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130442 وتم ايداعه 

بتاريخ   24-10-2011  برقم ايداع 4,954.000 الى : ليوجد

7 -  فى تاريخ    03-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   145093 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-05-2018  برقم ايداع 4,475.000 الى : المير لتجاره السيارات والتكاتك والموتوسيكلت وقطع 

غيارها

8 -  فى تاريخ    04-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   145877 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-09-2018  برقم ايداع 6,982.000 الى : الحرم للدوات الكهربائيه

9 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158332 وتم ايداعه 

بتاريخ   31-07-2022  برقم ايداع 6,902.000 الى : مكتب الهدى للنقل والتوريدات

10 -  فى تاريخ    07-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158395 وتم ايداعه 

بتاريخ   07-08-2022  برقم ايداع 7,181.000 الى : ليوجد

11 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152379 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-06-2021  برقم ايداع 4,351.000 الى : استيل للصناعات المعدنيه

12 -  فى تاريخ    08-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   153254 وتم ايداعه 

بتاريخ   14-12-2020  برقم ايداع 8,412.000 الى : الحرمين لتجاره الجهزه الكهربائيه

13 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   144222 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2018  برقم ايداع 1,894.000 الى : محمد شوقى رمضان ابوعيش

14 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   144222 وتم ايداعه 

بتاريخ   27-02-2018  برقم ايداع 1,894.000 الى : الكابتن للملبس الرياضيه

15 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   156764 وتم ايداعه 

بتاريخ   18-01-2022  برقم ايداع 615.000 الى : تيتو سويت

16 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   157917 وتم ايداعه 

disney بتاريخ   31-05-2022  برقم ايداع 5,051.000 الى : ديزنى

17 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158262 وتم ايداعه 

بتاريخ   21-07-2022  برقم ايداع 6,613.000 الى : اليمان للمقاولت العموميه ونقل البضائع والتوريدات

18 -  فى تاريخ    09-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158321 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-07-2022  برقم ايداع 6,849.000 الى : الرحمه للمقاولت عموميه ونقل وتوريدات مواد بناء

19 -  فى تاريخ    10-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   141336 وتم ايداعه 

بتاريخ   15-02-2017  برقم ايداع 1,107.000 الى : كلسيك للتصدير

20 -  فى تاريخ    11-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   155853 وتم ايداعه 

بتاريخ   28-10-2021  برقم ايداع 8,051.000 الى : وكاله المجاهد لتجاره المواد الغذائيه والحاصلت 

الزراعيه
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21 -  فى تاريخ    14-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   130542 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-03-2009  برقم ايداع 1,370.000 الى : الرحمه لتصدير الحاصلت الزراعيه

22 -  فى تاريخ    16-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   157329 وتم ايداعه 

بتاريخ   16-03-2022  برقم ايداع 2,831.000 الى : السيل للطباعه

23 -  فى تاريخ    17-08-2022 تم التأشير بتعديل السم التجارى المقيدة برقم قيد   85946 وتم ايداعه بتاريخ   

17-02-1988  برقم ايداع 861.000 الى : سعده عباس قطب زيدان

24 -  فى تاريخ    18-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   148461 وتم ايداعه 

بتاريخ   19-05-2019  برقم ايداع 4,085.000 الى : مكتب الحكمدار للمقاولت

25 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   137159 وتم ايداعه 

بتاريخ   12-11-2013  برقم ايداع 4,366.000 الى : فوديكس للستيراد والتصدير

26 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   149657 وتم ايداعه 

بتاريخ   01-10-2019  برقم ايداع 7,520.000 الى : مصنع النور للبلستيك

27 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   149849 وتم ايداعه 

بتاريخ   20-10-2019  برقم ايداع 8,088.000 الى : eg اى جى للمقاولت الحكوميه والستيراد والتصدير 

والتخليص الجمركى

28 -  فى تاريخ    21-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   157776 وتم ايداعه 

3m بتاريخ   16-05-2022  برقم ايداع 4,426.000 الى : ثرى ام لقطع غيار السيارات

29 -  فى تاريخ    23-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122891 وتم ايداعه 

بتاريخ   23-10-2005  برقم ايداع 5,487.000 الى : دايزاين شوب

30 -  فى تاريخ    24-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   158119 وتم ايداعه 

بتاريخ   26-06-2022  برقم ايداع 5,978.000 الى : الياسمين للستيراد والتصدير

31 -  فى تاريخ    25-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   152494 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-09-2020  برقم ايداع 5,913.000 الى : اركان لتصنيع غرف التبريد وصناديق السيارات المبرده

32 -  فى تاريخ    30-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   122779 وتم ايداعه 

بتاريخ   05-10-2005  برقم ايداع 5,220.000 الى : فيوتشر 2 للدويه

33 -  فى تاريخ    31-08-2022 تم التأشير بتعديل السمة التجارية المقيدة برقم قيد   157958 وتم ايداعه 

بتاريخ   06-06-2022  برقم ايداع 5,243.000 الى : معرض الفتوح لتجاره السيارات

الشخاص

1 - عمر مصطفى السيد شريف  وكيل مفوض المقيد برقم قيد   149678 وتم ايداعه بتاريخ  2019-10-02 

برقم ايداع    7576تم التأشير فى تاريخ   02-10-2019   بــ  

2 - محمد حسنى كامل العليمى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   114912 وتم ايداعه بتاريخ  

14-04-2002 برقم ايداع    2142تم التأشير فى تاريخ   01-08-2022   بــ  

3 - محمد محمد ابراهيم القرشى  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   158429 وتم ايداعه بتاريخ  

10-08-2022 برقم ايداع    7331تم التأشير فى تاريخ   10-08-2022   بــ  

4 - سعده عباس  قطب زيدان  تاجر-كامل الهلية المقيد برقم قيد   85946 وتم ايداعه بتاريخ  1988-02-17 

برقم ايداع    861تم التأشير فى تاريخ   17-08-2022   بــ  
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تعديلت السجل التجارى شركات

محو - شطب

1 - هيثم محمد عبدالحميد المليجى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    144122 قيدت فى 21-02-2018 برقم 

ايداع   1693 وفى تاريخ  07-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

2 - احمد محمد محمد الشناوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    151629 قيدت فى 21-04-2020 برقم 

ايداع   3381 وفى تاريخ  09-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

3 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    136868 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع   6108 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تمن الغاء الفرع احل الشركه

4 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    136868 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع   6107 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لحل الشركه

5 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    136868 قيدت فى 02-12-2018 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لحل الشركه

6 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    136868 قيدت فى 17-01-2017 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لحل الشركه

7 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    136868 قيدت فى 19-06-2013 برقم ايداع   2731 

وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

8 - معامل مصر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    136868 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع   

6108 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تمن الغاء الفرع احل الشركه

9 - معامل مصر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم    136868 قيدت فى 22-12-2015 برقم ايداع   

6107 وفى تاريخ  10-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع لحل الشركه

10 - شركه مصطفى عبدا السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    100484 قيدت فى 01-04-1997 برقم 

ايداع   1809 وفى تاريخ  11-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

11 - شركه  السيد احمد البرعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    114012 قيدت فى 10-12-2001 برقم 

ايداع   5454 وفى تاريخ  14-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

12 - شركه احمد محمد كمال حنفى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    134252 قيدت فى 

12-05-2011 برقم ايداع   2190 وفى تاريخ  15-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محوالقيد لحل 

الشركه

13 - ياسر يسرى حسين وشريكه   شركة سبق قيدها برقم    149490 قيدت فى 15-09-2019 برقم ايداع   

6973 وفى تاريخ  23-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

14 - شركه الراعي لتجاره الدواجن   شركة سبق قيدها برقم    77884 قيدت فى 19-06-1984 برقم ايداع   

3136 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

15 - شركه فايزه شفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    77884 قيدت فى 19-06-1984 برقم ايداع   

3136 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم الغاء الفرع

16 - شركه فايق حبيب اقلديوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    77884 قيدت فى 19-06-1984 برقم 

ايداع   3135 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

17 - شركه محمد عبدالواسع الشرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    117259 قيدت فى 2003-03-30 

برقم ايداع   1405 وفى تاريخ  25-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه

18 - شركة زهر السيد غطاس وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم    121611 قيدت فى 20-04-2005 برقم 

ايداع   2077 وفى تاريخ  28-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل الشركه
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19 - شركه  فاطمه عبدالفتاح ابراهيم حبيب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم    95900 قيدت فى 

21-08-1994 برقم ايداع   3893 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لحل 

الشركه

20 - شركه بندارى يوسف مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم    105931 قيدت فى 1999-03-14 

برقم ايداع   1616 وفى تاريخ  31-08-2022   تم محو - شطب السجل تم محو القيد لفض الشركه

رأس المال

1 - شركه محمد عارف محمد حمزه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     152568 قيدت فى 14-09-2020 برقم 

ايداع    6139وفى تاريخ  02-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  100,000.000

2 - محمد السيد محمد منصور وشريكه شركة سبق قيدها برقم     138456 قيدت فى 08-02-2015 برقم ايداع    

5630وفى تاريخ  03-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  50,000.000

3 - معرض بدر وشركائها لتجاره السيارات شركة سبق قيدها برقم     112027 قيدت فى 14-02-2001 برقم 

ايداع    887وفى تاريخ  07-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,200.000

4 - خلفاء عبدالمنعم عبدالقادر ابراهيم للمقاولت شركة سبق قيدها برقم     50858 قيدت فى 1970-12-22 

برقم ايداع    1434وفى تاريخ  09-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

5 - شركه ناديه سعيد غانم وشركاها شركة سبق قيدها برقم     145288 قيدت فى 25-06-2018 برقم ايداع    

5105وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

6 - شركه فارمو لتجاره الدويه شركة سبق قيدها برقم     145288 قيدت فى 25-06-2018 برقم ايداع    

5105وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,000,000.000

7 - ابراهيم ابوالعنين ابوالعنين شبانه وشريكيه شركة سبق قيدها برقم     150887 قيدت فى 2020-01-19 

برقم ايداع    515وفى تاريخ  17-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  1,100,000.000

8 - ناديه محمد عبدالوهاب علم وشريكتها شركة سبق قيدها برقم     146282 قيدت فى 28-10-2018 برقم 

ايداع    8376وفى تاريخ  18-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  500,000.000

9 - محمد جمال محمود عشوش وشركاه شركة سبق قيدها برقم     92107 قيدت فى 11-02-1991 برقم ايداع    

682وفى تاريخ  28-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  4,000,000.000

10 - سمير فؤاد عبدا وشركاه شركة سبق قيدها برقم     128963 قيدت فى 25-05-2008 برقم ايداع    

2992وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  16,000.000

11 - شركه نبيل احمد جسار وشريكه شركة سبق قيدها برقم     145287 قيدت فى 25-06-2018 برقم ايداع    

5091وفى تاريخ  30-08-2022   تم تعديل رأس المال رأس مالها  2,500,000.000
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العناوين

1 - محمد عيسى عبدالصادق على سلمه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     155070 قيدت فى 2021-08-19 

برقم ايداع    5764وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل العنوان بجعله 

برج اليمان شارع حسن رضوان اعلى اسماك بحرى الدور الثانى بملك/ سمير محمد الشناوى هلل

2 - محمد عيسى عبدالصادق على سلمه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     155070 قيدت فى 2021-08-19 

برقم ايداع    5764وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل عنوان الفرع 

بجعله 15 شارع الشهيد يسرى - الجلء بملك/ عيسى عبدالصادق على سلمه المودع برقم 8640 فى 

2021/11/14

3 - محمد عيسى عبدالصادق على سلمه وشريكه شركة سبق قيدها برقم     155070 قيدت فى 2021-11-09 

برقم ايداع    8640وفى تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل عنوان الفرع 

بجعله 15 شارع الشهيد يسرى - الجلء بملك/ عيسى عبدالصادق على سلمه

4 - ج- ستير STIR شركة سبق قيدها برقم     155070 قيدت فى 09-11-2021 برقم ايداع    8640وفى 

تاريخ  04-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة الغربية تعديل عنوان الفرع بجعله 15 شارع الشهيد 

يسرى - الجلء بملك/ عيسى عبدالصادق على سلمه

5 - احمد محمد محمد جاد ا وشريكه شركة سبق قيدها برقم     136914 قيدت فى 29-07-2013 برقم ايداع    

3047وفى تاريخ  16-08-2022   تم تعديل العنوان ليصبح محافظة القاهرة القطعه رقم 175 بمنقطه 800 فدان 

المنطقه الصناعيه
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النشاط

1 - شركه محمد عارف محمد حمزه وشريكته شركة سبق قيدها برقم     152568 قيدت فى 14-09-2020 برقم 

ايداع    6139 وفى تاريخ  02-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح اضافه نشاط المكملت الغذائيه للنشاط 

الصلى

2 - محمد السيد محمد منصور وشريكه شركة سبق قيدها برقم     138456 قيدت فى 08-02-2015 برقم ايداع    

5630 وفى تاريخ  03-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل غرض الشركه بجعله توزيع مبيدات زراعيه 

ومبيدات الصحه العامه واسمده ورقيه ومخصبات وبذور التقاوى

GHATAY FOR COMMERCIAL- EVGINEERING  3 - غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه

INVESTMENTS  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     150860 قيدت فى 16-01-2020 برقم ايداع    442 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح تعديل النشاط بجعله التجاره العامه فيما هو مسموح به 

قانونا  التوريدات العموميه الستيراد والتصدير والتوكيلت التجاريه  نلتزم الشركه باحكام القانون رقم 120 لسنه 

1982 والقانون رقم 121 لسنه 1982 في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه ول ينشي تاسيس 

الشركه اي حق في مزاوله غرضها ال بعد الحصول علي التراخيص اللزمه لمزاوله غرضها من الجهات 

المختصه وبما ل يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض  المقاولت العامه الستثمار العقاري  اعداد التصميمات 

الهندسيه  تصميم وتنفيذ اعمال تنسيق الحدائق والنباتات واللند سكيب  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت 

الصناعيه والمنتجات البتروليه  التصنيع لدي الغير  اقامه وتشغيل واداره مراكز صيانه لتبديل الطارات 

والبطاريات وخدمات ما بعد البيع ) الترصيص  ضبط الزوايا  صيانه الطارات  صيانه البطاريات  صيانه 

الجنوط( تجاره المعادن النفينته بكافه انواعها  اقامه وتشغيل واداره مراكز لخدمه وصيانه السيارات ووسائل النقل 

المختلفه وذلك دون الخل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه ويشرط استصدار التراخيص اللزمه 

لممارسه هذه النشطه يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها 

التي تزاول اعمال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج كما يجوز لها ان 

تندمج فى هذة الشركات وتشتريها وتلحقها بها وذلك طبقا للحكام القانون واللئحة التنفيذية

الكيان القانونى

1 - معرض بدر وشركائها لتجاره السيارات شركة سبق قيدها برقم     112027 قيدت فى 14-02-2001 برقم 

ايداع    887 وفى تاريخ  07-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة تضامن

GHATAY FOR COMMERCIAL- EVGINEERING  2 - غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه

INVESTMENTS  ش.م.م شركة سبق قيدها برقم     150860 قيدت فى 16-01-2020 برقم ايداع    442 

وفى تاريخ  09-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح شركة مساهمة

3 - ايهاب ابراهيم سراج الدين ابواليزيد البرماوى وشريكه شركة سبق قيدها برقم     120295 قيدت فى 

05-10-2004 برقم ايداع    4504 وفى تاريخ  16-08-2022    تم تعديل النشاط ليصبح توصية بسيطة
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السم والسمة

1 -  فى تاريج :02-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 152568   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-09-2020 برقم ايداع    6139 الى   شركه محمد عارف محمد حمزه وشريكته

2 -  فى تاريج :03-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 138456   وتم 

ايداعه بتاريخ 08-02-2015 برقم ايداع    5630 الى   محمد السيد محمد منصور وشريكه

3 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 112027   وتم 

ايداعه بتاريخ 14-02-2001 برقم ايداع    887 الى   معرض بدر وشركائها لتجاره السيارات

4 -  فى تاريج :07-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 140426   وتم 

ايداعه بتاريخ 20-09-2016 برقم ايداع    5357 الى   شركه / ياسر بدير المنسى وشريكه محمد معاذ فهد 

خيرا الشعار

5 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 50858   وتم 

ايداعه بتاريخ 22-12-1970 برقم ايداع    1434 الى   خلفاء عبدالمنعم عبدالقادر ابراهيم للمقاولت

6 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 150860   وتم 

GHATAY  ايداعه بتاريخ 16-01-2020 برقم ايداع    442 الى   غطاطى للستثمارات التجاريه والهندسيه

FOR COMMERCIAL- EVGINEERING INVESTMENTS  ش.م.م

7 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 151642   وتم 

ايداعه بتاريخ 10-05-2020 برقم ايداع    3515 الى   محمد ابراهيم ابوالمعاطى القديم وشركاه

8 -  فى تاريج :09-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 158426   وتم 

ايداعه بتاريخ 09-08-2022 برقم ايداع    7312 الى   احمد محمد فوزى محمود داود وشركاه

9 -  فى تاريج :18-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 56540   وتم 

ايداعه بتاريخ 15-12-1973 برقم ايداع    3950 الى   شريف ووليد صلح صقر

10 -  فى تاريج :30-08-2022  تم التأشير بتعديل   عنوان الشركة او اسمها المقيدة برقم قيد  , 128963   وتم 

ايداعه بتاريخ 25-05-2008 برقم ايداع    2992 الى   سمير فؤاد عبدا وشركاه
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الشخاص

1 - عبدالمجيد صلح الدين عبدالمجيد العبد  رئيس مجلس ادارة   المقيد برقم قيد    93569   وتم ايداعه بتاريخ    

21-07-1992 برقم ايداع   2926 تم التأشير فى تاريخ 11-08-1993  بــ :  والعضو المنتتدب - محمد 

عبدالمجيد صلح الدين العبد نائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب -- هناء عبداللطيف عبدالمجيد الشاذلى 

عضو مجلس الداره -- رانيه عبدالمجيد صلح الدين العبد عضو مجلس الداره -- ياسمين عبدالمجيد صلح 

الدين العبد عضو مجلس الداره --- يملك حق التوقيع على معاملت الشركه وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع 

على هذه المعاملت والتعهدات من مجلس الداره ولمجلس الداره الحق فى ان يعين عده مديرين اووكلء 

مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركه منفردين اومجتمعين ولرئيس مجلس الداره والعضو المنتدب 

ونائب رئيس مجلس الداره والعضو المنتدب مجتمعين اومنفردين الحق فى الرهن والبيع لكافه اصول الشركه 

والتعامل باسم الشركه وفى اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال 

والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح الحسابات 

والقتراض والرهن وكذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وكلء الشركه 

وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق بيع اصول الشركه وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه 

السندات الذنيه التجاريه وابرام كافه العقود اوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل 

ولهما حق توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر

2 - حازم محمد عباس الهنداوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136498   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-30 

برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2013  بــ :  

3 - حازم محمد عباس الهنداوي  مدير فرع   المقيد برقم قيد    136498   وتم ايداعه بتاريخ    2013-01-30 

برقم ايداع   410 تم التأشير فى تاريخ 30-01-2013  بــ :  

4 - شريف عبدالعزيز عبدالسلم طولن  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    136868   وتم ايداعه بتاريخ    

19-06-2013 برقم ايداع   2731 تم التأشير فى تاريخ 19-06-2013  بــ :  وابراهيم نور عبدالمنعم البيومى 

حق التعامل مع البنوك باسم الشركه

5 - ابراهيم سعد خطاب موسى  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   المقيد برقم قيد    35874   وتم ايداعه 

بتاريخ    22-11-1952 برقم ايداع   2074 تم التأشير فى تاريخ 17-12-2014  بــ :  توقيع اول - 2- السيده 

المحاسب/ نوال عبدالمنعم محمد الشعل العضو المنتدب للشئون الماليه والداريه توقيع اول 3- السيد المحاسب/ 

محمد احمد محمود البطاوى رئيس القطاع المالى توقيع اول 4- السيد المحاسب عادل فؤاد احمد خليفه مدير اداره 

اليرادات توقيع ثانى 5-السيد المحاسب/ ايهاب محمد المرسى شعير رئيس قطاع الحتياجات توقيع ثانى 6- السيد 

المحاسب/ محمد سمير محمد الخولى مدير اداره البنوك توقيع ثانى  )ثانيا (: اعتماد توقيعات من له حق التفاوض 

والتوقيع  على كافه المعاملت والقتراض والرهن المبرمه مع البنوك كالتالى : 1 -السيد المهندس/ابراهيم سعد 

خطاب موسى العضو المنتدب التنفيذى 2- السيده المحاسب / نوال عبدالمنعم محمد الشعل العضو المنتدب للشئون 

الماليه 3- السيد الستاذ/ حبيب ناصف عبداللطيف رئيس قطاع الشئون القانونيه وذلك مجتمعين او منفردين

6 - سامى معوض محمد الليثى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    145288   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2018  بــ :  حق الداره والتوقيع عن الشركه 

فى كل شئونها وامام البنوك وله حق صرف الشيكات الصادره باسم الشركه من البنوك منفردا وله حق الشراء 

وبيع السيارات الخاصه بالشركه والتوقيع على العقود الخاصه بذلك وله حق التنازل عن منتجات الشركه 

ومستحضراتها والداره الفنيه للشركه من حق الشريك عمرو سعيد على الخصوصى

7 - وليد سعيد عبده غانم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145288   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-25 

برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2018  بــ :  

8 - عمرو سعيد علي الخصوصي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145288   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 25-06-2018  بــ :  

9 - عمرو سعيد علي الخصوصي  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145288   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  
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10 - وليد سعيد عبده غانم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    145288   وتم ايداعه بتاريخ    2018-06-25 

برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  

11 - سامى معوض محمد الليثى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    145288   وتم ايداعه بتاريخ    

25-06-2018 برقم ايداع   5105 تم التأشير فى تاريخ 24-04-2019  بــ :  حق الداره والتوقيع عن الشركه 

فى كل شئونها وامام البنوك وله حق صرف الشيكات الصادره باسم الشركه من البنوك منفردا وله حق الشراء 

وبيع السيارات الخاصه بالشركه والتوقيع على العقود الخاصه بذلك وله حق التنازل عن منتجات الشركه 

ومستحضراتها والداره الفنيه للشركه من حق الشريك عمرو سعيد على الخصوصى

12 - احمد عبدالفتاح عبدالسلم دومه  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152984   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   7482 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  

32 - محمد ابراهيم ابوالمعاطى القديم  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151642   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2020 برقم ايداع   3515 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشركه

13 - وائل سليمان احمد محمد  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152984   وتم ايداعه بتاريخ    

05-11-2020 برقم ايداع   7482 تم التأشير فى تاريخ 05-11-2020  بــ :  عنها لجميع الشركاء مجتمعين 

اومنفردين وكذلك تمثيلها امام جميع الجهات والهيئات الحكوميه وغيرها ولهم كافه السلطات لتحقيق غرض الشركه 

بشرط ان تكون العمال التى تصدر منهم بعنوان الشركه وضمن اغراضها ويختص الطرف الول/ احمد 

عبدالفتاح عبدالسلم دومه بالتوقيع على تعاملت الشركه امام جميع البنوك والمصارف من فتح الحسابات واليداع 

والصرف والتوقيع على الشيكات واستخراج واستلم دفاتر الشيكات وكشوف الحسابات والتوقيع على التسيهلت 

الئتمانيه والقتراض والتوقيع على السندات الذنيه وجميع التعاملت البنكيه والمصرفيه وكذلك له الحق فى 

التوقيع على رهن اوبيع اوالتنازل عن اصول الشركه وله الحق فى كفاله الغير باسم الشركه وللشركاء الحق فى 

توكيل من يشاؤون لينوب عنهم وعن الشركه للقيام باعمال الشركه وفى صالحها وتمثيلها امام الجهات والهيئات 

الحكوميه وخلفه لتحقيق غرض الشركه والداره الفنيه يختص بها الطرف الثانى / وائل سليمان احمد محمد

14 - عبدالودود محمود عبدالودود توفيق بلح  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    154769   وتم ايداعه بتاريخ    

04-07-2021 برقم ايداع   4712 تم التأشير فى تاريخ 04-07-2021  بــ :  منفردا فى كل مايخص الشركه 

واداره شئونها وحق بيع وشراء كافه السيارات المملوكه للشركه لتحقيق الغرض من الشركه

15 - محمد احمد ربيع الطباخ  شريك موصى   المقيد برقم قيد    120295   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2004 برقم ايداع   4504 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  

16 - صفوت عبدالجواد اسماعيل  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    120295   وتم ايداعه بتاريخ    

05-10-2004 برقم ايداع   4504 تم التأشير فى تاريخ 31-01-2022  بــ :  

17 - كريم محمد السيد ابراهيم دره  مدير وشريك متضامن   المقيد برقم قيد    156894   وتم ايداعه بتاريخ    

02-02-2022 برقم ايداع   1113 تم التأشير فى تاريخ 02-02-2022  بــ :  تعديل حق الداره والتوقيع 

ليصبح له وحده حق القتراض باسم الشركه والتعامل مع البنوك المصريه وفتح حسابات والغاءها وكل ما يخص 

التعاملت البنكيه وله اوسع السلطات لتحقيق اغراض الشركه وله الحق فى التوقيع نيابه عنها فى حواله الدين 

وحق الرهن

18 - محمد عارف محمد حمزه  شريك   المقيد برقم قيد    152568   وتم ايداعه بتاريخ    2020-09-14 

برقم ايداع   6139 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  موصى الى شريك متضامن

19 - نيفين مصطفى السيد ابراهيم شحاته  شريك موصى   المقيد برقم قيد    152568   وتم ايداعه بتاريخ    

14-09-2020 برقم ايداع   6139 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  

20 - مصطفى عبدالغنى محمد مصطفى الششتاوى  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    152568   وتم ايداعه 

بتاريخ    14-09-2020 برقم ايداع   6139 تم التأشير فى تاريخ 02-08-2022  بــ :  واقر باستلمه كافه 

حقوقه لدى الشركه )ج( تعديل حق الداره والتوقيع بجعلها للشريك محمد عارف محمد حمزه بشرط انتكون 

العمال التى تصدر منه لتحقيق غرض الشركه وضمن اغراضها وبعنوانها

21 - اسمهان محمد على مبروك  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    138456   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2015 برقم ايداع   5630 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  واقرت باستلم كافه حقوقها لدى 

الشركه --- ج-تعديل الداره والتوقيع بجعلها موكوله للشريك محمد السيد محمد منصور منفردا وله كافه السلطات 

لتحقيق اغراض الشركه ماعدا الرهن والقتراض والتصرف فى اصول الشركه بحضور وتوقيع جميع الشركاء
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22 - ساره عبدالسلم عبدالحكم حسين  شريك موصى   المقيد برقم قيد    138456   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2015 برقم ايداع   5630 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  خرجت من عضويه الشركه

23 - يوسف علءالدين القطب درويش  شريك موصى   المقيد برقم قيد    138456   وتم ايداعه بتاريخ    

08-02-2015 برقم ايداع   5630 تم التأشير فى تاريخ 03-08-2022  بــ :  بوليه والده

24 - ياسمين حسين والى عبدا خضر  شريك   المقيد برقم قيد    112027   وتم ايداعه بتاريخ    

14-02-2001 برقم ايداع   887 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  تعدلت صفته من موصيه الى 

شريكه متضامن

25 - هل حسين والى عبدا خضر  شريك   المقيد برقم قيد    112027   وتم ايداعه بتاريخ    2001-02-14 

برقم ايداع   887 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  تعدلت صفته من موصيه الى شريكه متضامن  )ج( 

تعديل حق الداره والتوقيع بجعلها للشركاء الثلثه هل حسين والى عبدا خضر وياسمين والى عبدا خضر 

والهام حسين على محمد بدر مجتمعين اومنفرين فى التعامل مع جميع الجهات الحكوميه والغير حكوميه والتوقيع 

عن الشركه فى كل شئونها امام جميع الجهات كافه ----كما خرج من عضويه الشركه وادارتها حسين والى عبدا 

خضر للوفاه واقر الورثه باستلم كافه حقوقهم لدى الشركه

26 - ياسر ابراهيم بدير المنسى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    140426   وتم ايداعه بتاريخ    

20-09-2016 برقم ايداع   5357 تم التأشير فى تاريخ 07-08-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشركه -- كما 

تخارج الشريك/ احمد سليمان احمد المصرى من الشركه نهائيا بعد ان استلم كافه حقوقه قبل الشركه )ج( تعديل 

حق الداره والتوقيع ليصبح للطرفان محمد معاذ فهد خيرا الشعار و ياسر ابراهيم بدير المنسى مجتمعين

27 - محمد السيد عبدالقادر يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50858   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-1970 برقم ايداع   1434 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه

28 - جمال عبدا عبدالقادر يوسف  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50858   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-1970 برقم ايداع   1434 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه وتسلم 

كل منهما كافه حقوقهم قبل الشركه وليجوز الرجوع على باقى الشركاء

29 - عبدالحميد عبدالمنعم عبدالقادر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    50858   وتم ايداعه بتاريخ    

22-12-1970 برقم ايداع   1434 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  والشريك عبدالقادر عبدالمنعم 

عبدالقادر يوسف مجتمعين اومنفردين ولهما حق الداره والتوقيع عن الشركه فى جميع شئونها الماليه والداريه 

وامام كافه الجهات الحكوميه والهليه والقطاع العام والخاص والبنوك والشركات ولهما الحق فى انابه الغير وذلك 

بموجب توكيل رسمى صادر منهما

30 - محمد محمد علي حسونه  مدير فرع   المقيد برقم قيد    150860   وتم ايداعه بتاريخ    2020-01-16 

برقم ايداع   442 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

31 - اسامه شعبان محمد ابوالعطا  شريك   المقيد برقم قيد    151642   وتم ايداعه بتاريخ    2020-05-10 

برقم ايداع   3515 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  تعديل صفته من متضامن الى شريك موصى

33 - شيماء عبدا محمد الشوبرى  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    151642   وتم ايداعه بتاريخ    

10-05-2020 برقم ايداع   3515 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  ضم الى عضويه الشركه )ج( 

تعديل بند الداره والتوقيع ليصبح حق الداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء المتضامنين محمد 

ابراهيم ابوالمعاطى القديم وشيماء عبدا محمد الشوبرى مجتمعين اومنفردين ولهما الحق فى التعامل باسم الشركه 

وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع العمال والقطاع الخاص بكافه 

اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف وسحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح العتمادات 

المستنديه وفتح الحسابات الدائنه والمدينه واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق القرض والرهن باسم 

الشركه ولمصلحتها وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف والتعامل مع كافه الجهات الحكوميه والتعاقد باسم 

الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء لصول الشركه ولهم حق قبض ودفع 

المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافه السندات الذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى 

تتعلق بمعاملت الشركه بالنقد اوبالجل ولهما الحق فى توكيل اوتفويض الغير فى كل اوبعض ماذكر والتعاقد باسم 

الشركه مع الغير ولهما حق كفاله الغير فيما عدا الشركاء الموصيين ال فى حاله بيع اى اصل من اصول الشركه 

يلزم توقيع جميع الشركاء بالشركه
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34 - احمد محمد فوزي محمود داود عبد ا  مدير فرع   المقيد برقم قيد    158426   وتم ايداعه بتاريخ    

09-08-2022 برقم ايداع   7312 تم التأشير فى تاريخ 09-08-2022  بــ :  

35 - صلح على حسنين صقر  شريك متضامن   المقيد برقم قيد    56540   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1973 برقم ايداع   3950 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  خرج من عضويه الشركه 

وادارتها واقر باستلمه كافه حقوقه لدى الشركه

36 - شريف صلح على حسنين صقر  مدير و شريك   المقيد برقم قيد    56540   وتم ايداعه بتاريخ    

15-12-1973 برقم ايداع   3950 تم التأشير فى تاريخ 18-08-2022  بــ :  ووليد صلح على حسين صقر-- 

الداره والتوقيع مجتمعين اومنفردين فى كافه الختصاصات المذكور فى السجل التجارى وعقد الشركه

37 - سمير فؤاد عبدا السنطى  شريك   المقيد برقم قيد    128963   وتم ايداعه بتاريخ    2008-05-25 

برقم ايداع   2992 تم التأشير فى تاريخ 30-08-2022  بــ :  تعدلت صفته من شريك موصى الى شريك 

متضامن -- تعديل صفه الشريكه دينا سمير فؤاد عبدا من شريك متضامن الى شريك موصى )ج( تعديل حق 

الداره والتوقيع للشريك سمير فؤاد عبدا وله كافه الحقوق والوجبات والتوقيع عن الشركه والتعامل مع البنوك 

والشركات ومسئول مسئوليه كامله عن النواحى الماليه الخاصه بالضرائب والتامينات واى اجراءات تتبع انهاء 

مصالح الشركه من التعامل الحكومى والخاص وله حق القتراض من البنوك
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تجديد افراد

1 - عبدالسميع محمود شرف شعلن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79801   قيدت فى   16-05-1985 برقم 

ايداع    2618 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-15

2 - محمود فوزى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99988   قيدت فى   14-01-1997 برقم ايداع    

298 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-13

3 - طارق عزب محمد عزب الهوارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106569   قيدت فى   1999-05-30 

برقم ايداع    3250 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-05-29

4 - محمد حسنى كامل العليمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114912   قيدت فى   14-04-2002 برقم ايداع    

2142 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-13

5 - عبداللطيف عبدالوهاب احمد علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123776   قيدت فى   08-03-2006 برقم 

ايداع    1291 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-07

6 - كريم احمد عبدالرحمن الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124316   قيدت فى   18-05-2006 برقم 

ايداع    2751 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-17

7 - محمود محمد زكى راشد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136469   قيدت فى   20-01-2013 برقم ايداع    

272 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-19

8 - مليجى محمد بسيونى المليجى الصفطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138365   قيدت فى   2015-01-12 

برقم ايداع    131 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-11

9 - سوبر ماركت عبدالرحمن محمد ابراهيم الكردى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139304   قيدت فى   

21-01-2016 برقم ايداع    362 وفى تاريخ  01-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-01-20

10 - ليلى محمد محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85022   قيدت فى   10-10-1987 برقم ايداع    

5373 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-09

11 - مغسله النجمه الفضيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85022   قيدت فى   10-10-1987 برقم ايداع    

5373 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-09

12 - ابوسبعه للنقل والتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101401   قيدت فى   20-08-1997 برقم ايداع    

4715 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

13 - منال محمد عبدالفتاح صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104105   قيدت فى   22-07-1998 برقم ايداع    

4189 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-21

14 - محمد صلح الشناوى ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107659   قيدت فى   05-10-1999 برقم 

ايداع    6012 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-04

15 - منصور السيد مرسى منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110644   قيدت فى   04-09-2000 برقم 

ايداع    5667 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-03

16 - محمد سعيد حسن درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118232   قيدت فى   07-09-2003 برقم ايداع    

4045 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-06

17 - سهير السيد محمد الشرقاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118237   قيدت فى   08-09-2003 برقم 

ايداع    4069 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-07

18 - ايهاب رفيق فايد محمد متولى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   121846   قيدت فى   25-05-2005 برقم 

ايداع    2746 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-24

19 - على بدوى امين بدوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122737   قيدت فى   28-09-2005 برقم ايداع    

5088 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-27

20 - سالم سالم عباس البنا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124578   قيدت فى   21-06-2006 برقم ايداع    

3372 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-20
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21 - عماد عبدالحليم نصر الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125457   قيدت فى   15-08-2016 برقم 

ايداع    4759 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14

22 - صالح ابراهيم ابراهيم صالح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126055   قيدت فى   19-02-2007 برقم 

ايداع    701 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-18

23 - محمد البندارى يوسف البندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141108   قيدت فى   15-01-2017 برقم 

ايداع    315 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-14

24 - ابراهيم احمد ابراهيم وهدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142170   قيدت فى   12-07-2017 برقم 

ايداع    4500 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

25 - السيد مصطفى السيد محمد سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142245   قيدت فى   2017-07-30 

برقم ايداع    4874 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

26 - ابراهيم محمد مصطفى الصباغ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142314   قيدت فى   06-08-2017 برقم 

ايداع    5116 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-05

27 - البكرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   80546   قيدت فى   17-10-1985 برقم ايداع    4713 وفى 

تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-16

28 - السيد احمد محمود القصراوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84628   قيدت فى   09-08-1987 برقم 

ايداع    4118 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

29 - سعد محمود عبدالحميد جمعه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105491   قيدت فى   12-01-1999 برقم 

ايداع    217 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-11

30 - حمدى عبداللطيف حسن البندارى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113020   قيدت فى   2001-05-31 

برقم ايداع    3119 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-30

31 - صبرى السيد حامد يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125237   قيدت فى   14-09-2006 برقم ايداع    

5024 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-13

32 - احمد ابوالمعاطى محمود شرف الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126344   قيدت فى   2007-03-29 

برقم ايداع    1658 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

33 - سامى محمد امين ابراهيم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129923   قيدت فى   12-11-2008 برقم ايداع    

6123 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

34 - عاشور عبدالمطلب عاشور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132970   قيدت فى   13-07-2010 برقم 

ايداع    3866 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

35 - وصايف عبدالعزيز حسن حفور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137811   قيدت فى   20-08-2014 برقم 

ايداع    3002 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-19

36 - محمد نبيه احمد ابوالسباع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138585   قيدت فى   25-03-2015 برقم ايداع    

1533 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-24

37 - عمرو امام عبدالجواد احمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140264   قيدت فى   2016-08-01 

برقم ايداع    4465 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-31

38 - احمد بسيونى على بسيونى رميح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140734   قيدت فى   2016-11-15 

برقم ايداع    6734 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-14

39 - على رمضان على يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141941   قيدت فى   22-05-2017 برقم ايداع    

3536 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-21

40 - محمد ابواليزيد بدوى على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73342   قيدت فى   12-06-1982 برقم ايداع    

3219 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-11

41 - مسعد محمد عبدالغفار محى الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84439   قيدت فى   11-07-1987 برقم 

ايداع    3697 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

42 - حسنه عبدالحميد محمد الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96515   قيدت فى   19-01-1995 برقم 

ايداع    408 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-18
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43 - محمد فتحى عبدالرازق عبدالسلم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113483   قيدت فى   2001-07-25 

برقم ايداع    4190 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-24

44 - ماجده شفيق عازر لطف ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118563   قيدت فى   03-11-2003 برقم 

ايداع    4989 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-02

45 - احمد ابراهيم احمد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124945   قيدت فى   07-08-2006 برقم ايداع    

4331 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-06

46 - حسنه عبدالحميد محمد الشيمى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125621   قيدت فى   19-11-2006 برقم 

ايداع    5986 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

47 - صبحه سالم الشناوى سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128413   قيدت فى   17-03-2008 برقم 

ايداع    1473 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

48 - سحر فتح ا على على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128420   قيدت فى   17-03-2008 برقم ايداع    

1494 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-16

49 - فتحى فتح ا على ابوعقيله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128643   قيدت فى   08-04-2008 برقم 

ايداع    2054 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-07

50 - نسيم نادر رزق حنا عوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132175   قيدت فى   16-02-2010 برقم 

ايداع    1035 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-15

51 - احمد رياض عامر الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135840   قيدت فى   11-07-2012 برقم 

ايداع    3330 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-10

52 - عمرو المهدى على محمد الحبيشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135884   قيدت فى   2012-08-01 

برقم ايداع    3557 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31

53 - محمد احمد السيد عطا ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135998   قيدت فى   10-09-2012 برقم ايداع    

4046 وفى تاريخ  04-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-09-09

54 - صبرى العوضى شعبان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   79319   قيدت فى   28-02-1985 برقم ايداع    

1034 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-27

55 - سعد عبده السيد معبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93270   قيدت فى   29-03-1992 برقم ايداع    

1328 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

56 - اكرم محمد ابراهيم العقباوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101203   قيدت فى   21-07-1997 برقم 

ايداع    4029 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-20

57 - احمد شاهين محمد شاهين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   107820   قيدت فى   21-10-1999 برقم ايداع    

6411 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-20

58 - صيدليه الدكتور  خالد لشين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108808   قيدت فى   21-02-2000 برقم 

ايداع    1122 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-20

59 - حاتم فتحى محمد سالم سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119860   قيدت فى   19-07-2004 برقم 

ايداع    3207 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-07-18

60 - احمد مصطفى مصطفى السواحلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127658   قيدت فى   2007-11-15 

برقم ايداع    6108 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-14

61 - محمد اسماعيل محمد اسماعيل يوسف خضر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134881   قيدت فى   

02-11-2011 برقم ايداع    5137 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-11-01

62 - سينا على السيد حويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135207   قيدت فى   24-01-2012 برقم ايداع    

488 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-23

63 - العزب محمد العزب عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141304   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    

953 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

64 - عادل محمود محمد محمود التلوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142268   قيدت فى   2017-08-01 

برقم ايداع    4961 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-31
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65 - اسر محمد عصمت السيد الخولنى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   73711   قيدت فى   1982-08-28 

برقم ايداع    4148 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-27

66 - عبدا زكريا مصطفى الهمشرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92201   قيدت فى   06-03-1991 برقم 

ايداع    1027 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-05

67 - هناء متولى محمد الفقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126877   قيدت فى   28-06-2007 برقم ايداع    

3491 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-27

68 - امال امين محمد منصور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128409   قيدت فى   16-03-2008 برقم ايداع    

1461 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-15

69 - منال ايوب ابراهيم السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133355   قيدت فى   10-10-2010 برقم ايداع    

5215 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-09

70 - سماسم محمد على جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134003   قيدت فى   15-03-2011 برقم ايداع    

1126 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-14

71 - صيدليه السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135706   قيدت فى   03-06-2012 برقم ايداع    

2744 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

72 - صيدليه السمنودى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135706   قيدت فى   02-07-2013 برقم ايداع    

2840 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-07-01

73 - حمدى فاروق محمود امين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138676   قيدت فى   04-05-2015 برقم ايداع    

2278 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-03

74 - ابراهيم عبدالودود مصطفى الهباب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138904   قيدت فى   2015-08-10 

برقم ايداع    3798 وفى تاريخ  08-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-09

75 - منى محمد مصطفى الششتاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126351   قيدت فى   29-03-2007 برقم 

ايداع    1677 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-28

76 - سحر رفعت عبدالحكيم الصابر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126990   قيدت فى   18-07-2007 برقم 

ايداع    3887 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17

77 - رهان محمد عبدالرحمن صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128173   قيدت فى   14-02-2008 برقم 

ايداع    822 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-13

78 - جمال محمد عبدالعال الشافعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128336   قيدت فى   05-03-2008 برقم 

ايداع    1253 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-03-04

79 - انتصار محمد شعبان جعفر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128621   قيدت فى   03-04-2008 برقم 

ايداع    1981 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-02

80 - نعمه ابواليزيد حامد جبر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131870   قيدت فى   30-12-2009 برقم ايداع    

6353 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-12-29

81 - اميره عبدالفتاح محمد احمد ابوالمجد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132191   قيدت فى   2010-02-18 

برقم ايداع    1091 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-17

82 - فوزيه محمد على جاد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134648   قيدت فى   21-08-2011 برقم ايداع    

4002 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

83 - سماح عثمان ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134927   قيدت فى   23-11-2011 برقم 

ايداع    5360 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-22

84 - طارق عبدالعظيم عبدالحميد احمد البسيونى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135040   قيدت فى   

20-12-2011 برقم ايداع    5840 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-12-19

85 - مرفت عبدالخالق ابراهيم الوحش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135582   قيدت فى   2012-04-29 

برقم ايداع    2196 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28

86 - ساميه محمد محفوظ دياب ندا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135583   قيدت فى   29-04-2012 برقم 

ايداع    2197 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-28
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87 - محمد عادل محمد ابوجويله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135759   قيدت فى   20-06-2012 برقم 

ايداع    2994 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-19

88 - محمد صلح محمد الصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135782   قيدت فى   27-06-2012 برقم 

ايداع    3091 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-26

89 - مسعد ابراهيم احمد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   57140   قيدت فى   17-03-1974 برقم ايداع    

936 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-16

90 - حمدى الدسوقى احمد سالمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85624   قيدت فى   30-12-1987 برقم 

ايداع    7058 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-29

91 - هانم عبدالغفارعبدالحميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97987   قيدت فى   09-01-1996 برقم ايداع    

148 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-08

92 - حسن عطيه ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118006   قيدت فى   05-08-2003 برقم 

ايداع    3439 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-04

93 - حسن عطيه ابراهيم الدسوقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118006   قيدت فى   25-10-2003 برقم 

ايداع    4868 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-10-24

94 - سامح محمد السيد الصعيدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124263   قيدت فى   11-05-2006 برقم 

ايداع    2605 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-10

95 - ابراهيم رمضان محمد دسوقى الشاذلى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124601   قيدت فى   

25-06-2006 برقم ايداع    3428 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-06-24

96 - تامر محمد البكرى محمد دياب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127233   قيدت فى   27-08-2007 برقم 

ايداع    4681 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-26

97 - هيلنه معوض وهبه معوض  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139515   قيدت فى   20-03-2016 برقم 

ايداع    1608 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-19

98 - هبه رافت ربيع على الجعفرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141760   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    2824 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

99 - حمدى محمد السيد نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104376   قيدت فى   26-08-1998 برقم ايداع    

4885 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-25

100 - جمال محمد ابراهيم ابوالسعود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112461   قيدت فى   08-04-2001 برقم 

ايداع    1898 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-07

101 - رضا عبدالقادر الشرقاوى لتصدير الحاصلت الزراعيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115827   قيدت 

فى   11-08-2002 برقم ايداع    4405 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-10

102 - محمد عبدالغنى عبدالرازق محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117296   قيدت فى   2003-04-05 

برقم ايداع    1529 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-04

103 - محمد عبداللطيف محمد خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120320   قيدت فى   10-10-2004 برقم 

ايداع    4561 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-10-09

104 - كريمه عبدالمجيد محمود اسماعيل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142297   قيدت فى   2017-08-03 

برقم ايداع    5042 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-02

105 - محروس عبدالصمد عبدالنبى الحصاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   55860   قيدت فى   

20-08-1973 برقم ايداع    2515 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-08-19

106 - سيد احمد حامد سيد هندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   61660   قيدت فى   05-01-1976 برقم ايداع    

29 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-04

107 - عادل يحيى عبدالعزيز يحيى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84028   قيدت فى   18-04-1987 برقم 

ايداع    2345 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-17
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108 - عبدالوهاب محمود محمد المصرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94411   قيدت فى   1993-05-13 

برقم ايداع    2067 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-05-12

109 - رفعت احمد احمد الرميسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99077   قيدت فى   08-09-1996 برقم ايداع    

4722 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-07

110 - خفاجى فتحى عبدالمقصود خفاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100254   قيدت فى   2017-07-09 

برقم ايداع    4427 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

111 - احمد حسن احمد دعباس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113850   قيدت فى   18-11-2001 برقم ايداع    

5062 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-17

112 - نفيسه عبدالفتاح محمد الشاعر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129192   قيدت فى   12-04-2017 برقم 

ايداع    2568 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

113 - حسن محمد حسن شوره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135849   قيدت فى   12-07-2012 برقم ايداع    

3357 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-11

114 - منال حماده محمد عريضه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140888   قيدت فى   12-12-2016 برقم 

ايداع    7319 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-11

115 - عبدالغنى ابراهيم مبارك  تاجر فرد سبق قيده برقم :   77368   قيدت فى   26-03-1984 برقم ايداع    

1615 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-25

116 - نوال سعد عبدا عابد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97555   قيدت فى   05-10-1995 برقم ايداع    

4739 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-04

117 - صيدليه-د -امال محمد مروان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98802   قيدت فى   26-03-2006 برقم 

ايداع    1711 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-25

118 - صيدليه داوبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   98802   قيدت فى   08-07-1996 برقم ايداع    3426 

وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-07

119 - محمد شوقى القطب العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101263   قيدت فى   02-08-1997 برقم ايداع    

4250 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-01

120 - ابراهيم محمد فتحى عبدالفتاح على  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124549   قيدت فى   2006-06-19 

برقم ايداع    3320 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-18

121 - حسين جاب ا محمد عيطه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127060   قيدت فى   30-07-2007 برقم 

ايداع    4087 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-29

122 - هناء حلمى ابراهيم يونس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127990   قيدت فى   14-01-2008 برقم 

ايداع    230 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-13

123 - مروه ابوالعزم محمود ابوالعزم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140498   قيدت فى   10-10-2016 برقم 

ايداع    5751 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-09

124 - محمود المحمدى محمود الطنطاوى غيط  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140517   قيدت فى   

12-10-2016 برقم ايداع    5840 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-11

125 - احمد محمد محمد ابراهيم عرفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140748   قيدت فى   2016-11-17 

برقم ايداع    6788 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-16

126 - صبرى محمد حامد عبدالكريم القمرى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142373   قيدت فى   

14-08-2017 برقم ايداع    5370 وفى تاريخ  15-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-13

127 - عبدالعاطى محمد عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   63485   قيدت فى   27-11-1976 برقم 

ايداع    4367 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-26

128 - مكتب الشافعى للمقاولت والستيراد والتصدير وتجاره السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   94748   

قيدت فى   11-09-1993 برقم ايداع    3710 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-10
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129 - قمر الدوله عبدالفتاح قمر الدوله  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105806   قيدت فى   1999-03-01 

برقم ايداع    1259 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-29

130 - سامح مصطفى محمود عبدالنبى للدوات المنزليه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108705   قيدت فى   

12-02-2000 برقم ايداع    867 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2025-02-11

131 - ساميه السباعى بلتاجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   119929   قيدت فى   03-08-2004 برقم ايداع    

3413 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-08-02

132 - رامى عبدالعزيز فتحى طرطور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124541   قيدت فى   2006-06-18 

برقم ايداع    3313 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-06-17

133 - صيدليةد احمد عزت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124869   قيدت فى   27-07-2006 برقم ايداع    

4113 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-26

134 - طارق نجيب باسيلى تادرس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127165   قيدت فى   16-08-2007 برقم 

ايداع    4452 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-15

135 - سامح مصطفى محمود عبدالنبى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127812   قيدت فى   2007-12-10 

برقم ايداع    6671 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-09

136 - سعده عباس قطب زيدان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   85946   قيدت فى   17-02-1988 برقم ايداع    

861 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-02-16

137 - محمد عبدالقادر محمد العراقى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   93566   قيدت فى   20-07-1992 برقم 

ايداع    2913 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-19

138 - فتحى محمد محمود الخباز  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105531   قيدت فى   23-01-1999 برقم 

ايداع    301 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-01-22

139 - عمر الفاروق محمد هاشم الشيخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127152   قيدت فى   2007-08-15 

برقم ايداع    4424 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-14

140 - احمد فاروق السيد القهوجى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132981   قيدت فى   14-07-2010 برقم 

ايداع    3915 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-13

141 - محمد فؤاد محمد عبدالمنعم البهوتى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135254   قيدت فى   2012-02-08 

برقم ايداع    694 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-07

142 - عنتر فكرى عبدالوهاب دغش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135910   قيدت فى   13-08-2012 برقم 

ايداع    3665 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-12

143 - مكتب رحلت سوميه عبدا محمد عبدالقادر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136013   قيدت فى   

12-09-2012 برقم ايداع    4104 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-09-11

144 - خالد عادل بركات فرجانى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139895   قيدت فى   04-05-2016 برقم 

ايداع    2827 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-03

145 - عبدا محمد احمد ديكو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140182   قيدت فى   19-07-2016 برقم ايداع    

4211 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-18

146 - احمد محمد عبدا السلخ  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141220   قيدت فى   26-01-2017 برقم 

ايداع    604 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-01-25

147 - صبرى الحسينى جمعه النجار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142048   قيدت فى   08-06-2017 برقم 

ايداع    3995 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-07

148 - احمد لطفى عبدالرسول ابوعرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142437   قيدت فى   2017-08-20 

برقم ايداع    5555 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-19

149 - محمد منير محمد الشهاوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142480   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    5727 وفى تاريخ  17-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22
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150 - مدحت مصطفى كمال محمود المنصورى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76351   قيدت فى   

02-11-1983 برقم ايداع    5034 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-11-01

151 - ميخائيل فانوس ميخائيل فانوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97236   قيدت فى   13-07-1995 برقم 

ايداع    3386 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-12

152 - صيدليه د ناهد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100293   قيدت فى   08-01-2001 برقم 

ايداع    123 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-07

153 - ناهد محمد احمد عبدالهادى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   100293   قيدت فى   08-03-1997 برقم 

ايداع    1231 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-07

154 - وجيه عبدالقادر عبدالقادر عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   103080   قيدت فى   

16-03-1998 برقم ايداع    1530 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-03-15

155 - احمد فايز محمد هاشم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120111   قيدت فى   04-09-2004 برقم ايداع    

3993 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-03

156 - جيهان احمد عبدالوهاب سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122907   قيدت فى   16-04-2008 برقم 

ايداع    2231 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-15

157 - جيهان احمد عبدالوهاب سلمه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122907   قيدت فى   25-10-2005 برقم 

ايداع    5542 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-24

158 - نسرين على عبدالفتاح احمد فايد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127008   قيدت فى   2007-07-24 

برقم ايداع    3943 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-23

159 - احمد العنانى احمد جوشن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133016   قيدت فى   21-07-2010 برقم 

ايداع    4045 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-07-20

160 - واصل للستيراد والتجاره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135676   قيدت فى   20-05-2012 برقم 

ايداع    2572 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-19

161 - محمد موسى احمد موسى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141965   قيدت فى   24-05-2017 برقم 

ايداع    3637 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-23

162 - عادل محمود محمد حسن خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142154   قيدت فى   10-07-2017 برقم 

ايداع    4437 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-09

163 - محمد عز الدين شوقى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84294   قيدت فى   15-06-1987 برقم 

ايداع    3257 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

164 - طاهر عبدالوهاب اسماعيل محرم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108892   قيدت فى   2000-02-29 

برقم ايداع    1343 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-27

165 - محمد محمد صبحى عبده حبشى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112178   قيدت فى   2001-02-28 

برقم ايداع    1212 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-27

166 - محمود محمد قنديل سيد عبدالحليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115822   قيدت فى   2017-05-23 

برقم ايداع    3560 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-22

167 - مكتب قنديل للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115822   قيدت فى   10-08-2002 برقم ايداع    

4409 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-09

168 - نصر محمد عبدالعظيم عبدالفتاح  تاجر فرد سبق قيده برقم :   116554   قيدت فى   2002-11-19 

برقم ايداع    6183 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-18

169 - هشام عيد السيد درويش  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120980   قيدت فى   31-01-2005 برقم ايداع    

460 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-30

170 - سمير احمد عبدا العبد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125014   قيدت فى   15-08-2006 برقم ايداع    

4483 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-14
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171 - ايمن عبدالفتاح عوض ابراهيم عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126423   قيدت فى   

11-04-2007 برقم ايداع    1908 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-04-10

172 - هشام رافت محمد مصطفى سليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126939   قيدت فى   2007-07-09 

برقم ايداع    3711 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-08

173 - مصطفى محمد عبدالعظيم السعداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132143   قيدت فى   2010-02-14 

برقم ايداع    905 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-13

174 - عاطف احمد اسماعيل ابوعمرو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134639   قيدت فى   2011-08-17 

برقم ايداع    3967 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-16

175 - محمد اليمانى بسطويسى حسانين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135707   قيدت فى   2012-06-03 

برقم ايداع    2750 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-02

176 - نجلء فتحى عبدالحميد امام حميد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139875   قيدت فى   2016-04-28 

برقم ايداع    2773 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

177 - حرفوش لللوميتال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141302   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    

943 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

178 - حرفوش للستيراد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141302   قيدت فى   14-03-2017 برقم ايداع    

1749 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-13

179 - عبدالسلم مصطفى جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108640   قيدت فى   2000-02-05 

برقم ايداع    701 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-02-04

180 - فاطمه قطب على محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   123916   قيدت فى   23-03-2006 برقم ايداع    

1661 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-22

181 - احمد محمد محمد رضوان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134088   قيدت فى   03-04-2011 برقم 

ايداع    1479 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-02

182 - طارق على السيد حبيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134691   قيدت فى   11-09-2011 برقم ايداع    

4200 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-10

183 - صدفه محمود رزق السيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135414   قيدت فى   18-03-2012 برقم 

ايداع    1385 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-03-17

184 - مكتب السعداوى لمقاولت النقل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136944   قيدت فى   2013-08-18 

برقم ايداع    3216 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-17

185 - حسام سمير حامد صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139884   قيدت فى   03-05-2016 برقم ايداع    

2786 وفى تاريخ  22-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-02

186 - ابراهيم محمد فرج نور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   101719   قيدت فى   02-10-1997 برقم ايداع    

5682 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-10-01

187 - شحاته للتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   113377   قيدت فى   14-07-2001 برقم ايداع    

3943 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-13

188 - مدحت محمود رمزى عامر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122891   قيدت فى   23-10-2005 برقم 

ايداع    5487 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-22

189 - احمد محمد عبدالرحمن سرحان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125045   قيدت فى   2006-08-21 

برقم ايداع    4589 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-08-20

190 - السنباطى لفرش السيارات  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126436   قيدت فى   12-04-2007 برقم 

ايداع    1947 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-11

191 - محمود محمد حماد ابوالعل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127225   قيدت فى   26-08-2007 برقم 

ايداع    4656 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-25

192 - محمد فتحى منصور الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127382   قيدت فى   23-09-2007 برقم 

ايداع    5170 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-22
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193 - هاله احمد ابراهيم سالم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128038   قيدت فى   23-01-2008 برقم ايداع    

411 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-22

194 - عزه فوزى يوسف يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   132011   قيدت فى   21-01-2010 برقم 

ايداع    434 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-20

195 - هانى محمد محمد على سابق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   136269   قيدت فى   21-11-2012 برقم 

ايداع    5315 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-11-20

196 - محمد عبدالرحمن مصطفى نوفل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   137685   قيدت فى   2014-06-12 

برقم ايداع    2263 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-11

197 - محمد جمال محمد حلفه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   138511   قيدت فى   02-03-2015 برقم ايداع    

1040 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-03-01

198 - محمد على السيد زهران  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140476   قيدت فى   04-10-2016 برقم ايداع    

5624 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-03

199 - الششتاوى ابراهيم ابراهيم محمود خاطر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140569   قيدت فى   

19-10-2016 برقم ايداع    6064 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2026-10-18

200 - باسم محمد محمد بيومى جادو  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141644   قيدت فى   06-04-2017 برقم 

ايداع    2399 وفى تاريخ  23-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-05

201 - سامى بهزار حسين سرور  تاجر فرد سبق قيده برقم :   89991   قيدت فى   08-01-1990 برقم ايداع    

138 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-07

202 - الصاوى للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   105937   قيدت فى   14-03-1999 برقم ايداع    

1623 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-03-13

203 - عزيزه ابراهيم الدسوقى السباعى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   106706   قيدت فى   1999-06-15 

برقم ايداع    3641 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-06-14

204 - السيد محمد سلمه حسن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124092   قيدت فى   19-04-2006 برقم ايداع    

2202 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-18

205 - سامى بسيونى اسماعيل عطيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139224   قيدت فى   28-12-2015 برقم 

ايداع    6180 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-12-27

206 - رامى محمد حامد محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142504   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

5798 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

207 - حليم شنوده حليم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   84295   قيدت فى   15-06-1987 برقم ايداع    3258 

وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-14

208 - معوض غبر منقريوس  تاجر فرد سبق قيده برقم :   91450   قيدت فى   23-08-1990 برقم ايداع    

4473 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-08-22

209 - محمد على محمد حسين الجمل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   108078   قيدت فى   21-11-1999 برقم 

ايداع    7044 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-20

210 - خالد يوسف حسن يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115043   قيدت فى   28-04-2002 برقم ايداع    

2471 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-27

211 - محمود حنفى محمود مهدى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115338   قيدت فى   04-06-2002 برقم 

ايداع    3199 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-03

212 - عمرو ابراهيم حسن ابوعماره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118614   قيدت فى   12-11-2003 برقم 

ايداع    5113 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-11-11

213 - احمد سيد يوسف السيد سعدا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122589   قيدت فى   07-09-2005 برقم 

ايداع    4707 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-06

214 - محمد السيد مرسى عليدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126989   قيدت فى   18-07-2007 برقم 

ايداع    3881 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-07-17
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215 - نزيه احمد محمد احمد الربيب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127339   قيدت فى   12-09-2007 برقم 

ايداع    5005 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-11

216 - سعيد زكى الدين خليفى حسن ابوطاحون  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129144   قيدت فى   

19-06-2008 برقم ايداع    3618 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-06-18

217 - تامر لطفى مصطفى خليل  تاجر فرد سبق قيده برقم :   133327   قيدت فى   04-10-2010 برقم 

ايداع    5166 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-03

218 - محمود رضا مصطفى محمد يوسف  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134905   قيدت فى   2011-11-16 

برقم ايداع    5246 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-15

219 - ابراهيم فتوح اسماعيل شعير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135969   قيدت فى   03-09-2012 برقم 

ايداع    3902 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-09-02

220 - ايمن احمد محمد عمار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142346   قيدت فى   09-08-2017 برقم ايداع    

5229 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-08

221 - محمد جابر محمد على محمود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   70742   قيدت فى   22-02-1981 برقم 

ايداع    875 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-21

222 - احمد عبدا بسيونى هنداوى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   96480   قيدت فى   14-01-1995 برقم 

ايداع    306 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-01-13

223 - مصطفى محمد عبداللطيف عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99208   قيدت فى   1996-09-29 

برقم ايداع    5170 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2021-09-28

224 - امال ابراهيم حسين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   99875   قيدت فى   01-01-1997 برقم ايداع    4 

وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-12-31

225 - مصطفى السيد حسن الفوال  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111217   قيدت فى   01-11-2000 برقم 

ايداع    6925 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-31

226 - حسن عبدالحميد حسن عرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   111855   قيدت فى   25-12-2012 برقم 

ايداع    5973 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2022-12-24

227 - الدش للمقاولت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   127252   قيدت فى   29-08-2007 برقم ايداع    

4741 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-28

228 - طارق محمد عبدالغنى سيد احمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   134817   قيدت فى   2011-10-16 

برقم ايداع    4808 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-10-15

229 - محمد السيد ابراهيم الديهى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141322   قيدت فى   13-02-2017 برقم 

ايداع    1025 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-12

230 - محمد حمدى محمد مصطفى ابو شنب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141942   قيدت فى   

22-05-2017 برقم ايداع    3539 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-05-21

231 - احمد محمد حجازى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   87892   قيدت فى   05-02-1989 برقم ايداع    

705 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-02-04

232 - ابراهيم اسماعيل ابراهيم ابوحمر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   104358   قيدت فى   1998-08-24 

برقم ايداع    4848 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-08-23

233 - مصطفى بسيونى سالم علم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110949   قيدت فى   03-10-2000 برقم 

ايداع    6371 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-10-02

234 - مجده محمد محمد عبدالرحمن  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112228   قيدت فى   14-03-2001 برقم 

ايداع    1357 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-03-13

235 - محمد على على عبدالرازق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   114820   قيدت فى   02-04-2002 برقم 

ايداع    1906 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-01
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236 - وليد سعيد عبده غانم  تاجر فرد سبق قيده برقم :   115195   قيدت فى   14-05-2002 برقم ايداع    

2831 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

237 - عصام محمد السيد عبدالعاطى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   118290   قيدت فى   15-09-2003 برقم 

ايداع    4181 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-09-14

238 - سامى عطا المغاورى عطا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125225   قيدت فى   13-09-2006 برقم 

ايداع    5008 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-09-12

239 - صلح حسن بدوى ابوالنجا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126753   قيدت فى   07-06-2007 برقم 

ايداع    3076 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-06

240 - مصطفى عبدالفتاح اسماعيل تمام  تاجر فرد سبق قيده برقم :   131497   قيدت فى   2009-09-28 

برقم ايداع    4752 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-09-27

241 - شريف السيد عبدالفتاح ربيع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141766   قيدت فى   26-04-2017 برقم 

ايداع    2845 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

242 - علم لنقل البضائع  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142497   قيدت فى   24-08-2017 برقم ايداع    

5789 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-23

243 - عزه حسن حسنى محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   76682   قيدت فى   26-12-1983 برقم ايداع    

5891 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-12-25

244 - محمد احمد سعفان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   92098   قيدت فى   09-02-1991 برقم ايداع    

643 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-02-08

245 - د ابراهيم سليمان عبدالفتاح رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97959   قيدت فى   1996-01-02 

برقم ايداع    31 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-01-01

246 - عبدالوهاب شعبان عبدالوهاب دره  تاجر فرد سبق قيده برقم :   110652   قيدت فى   2000-09-04 

برقم ايداع    5678 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-09-03

247 - الشريف للستيراد والتصدير  تاجر فرد سبق قيده برقم :   124418   قيدت فى   01-06-2006 برقم 

ايداع    3025 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-31

248 - صبحى السباعى حسانين الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   125627   قيدت فى   2006-11-19 

برقم ايداع    6002 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-11-18

249 - عادل ابراهيم عبدالعال الشامى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126511   قيدت فى   26-04-2007 برقم 

ايداع    2215 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-25

250 - اميمه احمد محمد عثمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   128683   قيدت فى   14-04-2008 برقم ايداع    

2156 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-13

251 - هانم عبدالمهيمن محمد شبل جمال الدين  تاجر فرد سبق قيده برقم :   129693   قيدت فى   

17-09-2008 برقم ايداع    5262 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2023-09-16

252 - مركز سيرفاى لتدريب اعمال هندسيه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   135919   قيدت فى   

15-08-2012 برقم ايداع    3699 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  

2027-08-14

253 - احمد عبدالعزيز عبدالغنى على الدبه  تاجر فرد سبق قيده برقم :   140162   قيدت فى   2016-07-11 

برقم ايداع    4045 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-07-10

254 - النجار للرحلت  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142029   قيدت فى   05-06-2017 برقم ايداع    

3900 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-04

255 - مبروكه ابراهيم يوسف سليمان  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142054   قيدت فى   11-06-2017 برقم 

ايداع    4020 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-06-10

256 - عبدا السيد ناصف ابوشندى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142479   قيدت فى   23-08-2017 برقم 

ايداع    5721 وفى تاريخ  30-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-22
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257 - عايده عبدالسيد ميخائيل عبدالسيد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   97015   قيدت فى   1995-05-22 

برقم ايداع    2455 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-05-21

258 - جمال عبدا عقرب  تاجر فرد سبق قيده برقم :   112876   قيدت فى   15-05-2001 برقم ايداع    

2762 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-05-14

259 - محمد عبدالمقصود محمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117294   قيدت فى   30-01-2013 برقم ايداع    

426 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-01-29

260 - صيدليه الدكتور محمد عبدالمقصود  تاجر فرد سبق قيده برقم :   117294   قيدت فى   2003-04-05 

برقم ايداع    1523 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2023-04-04

261 - عصام يحى السيد الكومى  تاجر فرد سبق قيده برقم :   120576   قيدت فى   27-11-2004 برقم 

ايداع    5220 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2024-11-26

262 - سامح مسعد سلمه رزق  تاجر فرد سبق قيده برقم :   122969   قيدت فى   09-11-2005 برقم ايداع    

5709 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2025-11-08

263 - مينا نبيل ملك نصر ا  تاجر فرد سبق قيده برقم :   126467   قيدت فى   17-04-2007 برقم ايداع    

2045 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-04-16

264 - محمد سعد عبدالغفار نصار  تاجر فرد سبق قيده برقم :   139871   قيدت فى   28-04-2016 برقم 

ايداع    2768 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2026-04-27

265 - كافتيريا ابواحمد  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141298   قيدت فى   09-02-2017 برقم ايداع    932 

وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-02-08

266 - صباح كامل امام صقر  تاجر فرد سبق قيده برقم :   141887   قيدت فى   14-05-2017 برقم ايداع    

3258 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-05-13

267 - على سعيد على عبده  تاجر فرد سبق قيده برقم :   142381   قيدت فى   14-08-2017 برقم ايداع    

5386 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد القيد واصبح سارى حتى  2027-08-13
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تجديد شركات

1 - ج ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   101458  قيدت فى  21-06-2015 برقم ايداع   3216 وفى تاريخ  

02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2025  12:00:00ص

2 - شركه امير واصف سور وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   101458  قيدت فى  21-06-2015 برقم 

ايداع   3216 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  20/06/2025  

12:00:00ص

3 - شركه امير واصف سور وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   101458  قيدت فى  30-08-1997 برقم 

ايداع   4896 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

4 - شركه امير واصف سور وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   101458  قيدت فى  30-08-1997 برقم 

ايداع   4896 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/08/2027  

12:00:00ص

5 - فؤاد محمد فؤاد بدران وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   142466  قيدت فى  22-08-2017 برقم ايداع   

5686 وفى تاريخ  02-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/08/2027  12:00:00ص

6 - محمد السيد محمد منصور وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   138456  قيدت فى  08-02-2015 برقم 

ايداع   5630 وفى تاريخ  03-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/02/2025  

12:00:00ص

7 - ابراهيم ميشيل ابراهيم سليمان وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   104208  قيدت فى  1998-08-08 

برقم ايداع   4489 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  07/08/2023  

12:00:00ص

8 - ج يان لخدمات الكمبيوتر   شركة سبق قيدها برقم :   121909  قيدت فى  06-06-2005 برقم ايداع   

2935 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/06/2025  12:00:00ص

9 - يات لحلول التعليم Yat learning solution   شركة سبق قيدها برقم :   121909  قيدت فى  

06-06-2005 برقم ايداع   2935 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

05/06/2025  12:00:00ص

10 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   137803  قيدت فى  17-08-2014 برقم ايداع   2951 وفى تاريخ  

07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/08/2024  12:00:00ص

11 - محمد احمد السيد عبدالحميد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   137803  قيدت فى  

17-08-2014 برقم ايداع   2951 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

16/08/2024  12:00:00ص

12 - ج-ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   137803  قيدت فى  27-08-2014 برقم ايداع   1000002 وفى 

تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  26/08/2024  12:00:00ص

13 - محمد احمد السيد عبدالحميد ريان وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   137803  قيدت فى  

27-08-2014 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

26/08/2024  12:00:00ص

14 - نبيل خالد الشايب وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   141961  قيدت فى  24-05-2017 برقم ايداع   

3616 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  23/05/2027  12:00:00ص

15 - بدرالدين عبدالعظيم صابر على عبيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   142095  قيدت فى  

19-06-2017 برقم ايداع   4191 وفى تاريخ  07-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

18/06/2027  12:00:00ص

16 - خلفاء عبدالمنعم عبدالقادر ابراهيم للمقاولت   شركة سبق قيدها برقم :   50858  قيدت فى  

22-12-1970 برقم ايداع   1434 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

21/12/2025  12:00:00ص
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17 - شركه هادى عبدا جبران وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   85957  قيدت فى  18-02-1988 برقم 

ايداع   883 وفى تاريخ  09-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  17/02/2023  12:00:00

ص

18 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   136868  قيدت فى  22-12-2015 برقم ايداع   

6107 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2025  12:00:00ص

19 - معامل مصر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   136868  قيدت فى  22-12-2015 برقم ايداع   

6107 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2025  12:00:00ص

20 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   136868  قيدت فى  22-12-2015 برقم ايداع   

6108 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2025  12:00:00ص

21 - معامل مصر للتحاليل الطبيه   شركة سبق قيدها برقم :   136868  قيدت فى  22-12-2015 برقم ايداع   

6108 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/12/2025  12:00:00ص

22 - شريف طولن وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   136868  قيدت فى  17-01-2017 برقم ايداع   

1000004 وفى تاريخ  10-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  16/01/2027  12:00:00

ص

23 - شركه مصطفى عبدا السيد وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   100484  قيدت فى  1997-04-01 

برقم ايداع   1809 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  31/03/2027  

12:00:00ص

24 - الجمعيه التعاونيه النتاجيه لخدمات النشاء والتعمير بمحافظه الغربيه جمعيه اقليميه   شركة سبق قيدها برقم 

:   115754  قيدت فى  30-07-2002 برقم ايداع   4238 وفى تاريخ  11-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  29/07/2027  12:00:00ص

25 - محمود صالح حسن شحاته وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77798  قيدت فى  02-06-1984 برقم 

ايداع   2907 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  01/06/2024  

12:00:00ص

26 - شركه  السيد احمد البرعى وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   114012  قيدت فى  10-12-2001 برقم 

ايداع   5454 وفى تاريخ  14-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  09/12/2026  

12:00:00ص

27 - الشركه المصريه لتصنيع وسائل النقل   شركة سبق قيدها برقم :   133262  قيدت فى  2010-09-22 

برقم ايداع   4890 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  

12:00:00ص

28 - ج-غبور مصر   شركة سبق قيدها برقم :   133262  قيدت فى  22-09-2010 برقم ايداع   4890 وفى 

تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  21/09/2025  12:00:00ص

29 - احمد محمد محمد جاد ا وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   136914  قيدت فى  29-07-2013 برقم 

ايداع   3047 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/07/2023  

12:00:00ص

30 - طارق عبدالمنعم مرسى اسماعيل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   142092  قيدت فى  

18-06-2017 برقم ايداع   4185 وفى تاريخ  16-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

17/06/2027  12:00:00ص

31 - شركه عادل حسن احمد الجمل وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   108945  قيدت فى  2000-03-05 

برقم ايداع   1475 وفى تاريخ  18-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  04/03/2025  

12:00:00ص

32 - شركه اولد مصطفى ابوالعزم   شركة سبق قيدها برقم :   76892  قيدت فى  29-01-1984 برقم ايداع   

408 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  28/01/2024  12:00:00ص

33 - عبدالفتاح عبدالقادر عبدا وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   93080  قيدت فى  15-01-1992 برقم 

ايداع   282 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  12:00:00

ص
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34 - شركه عزب محمد محمد عزب وشريكته   شركة سبق قيدها برقم :   97795  قيدت فى  1995-11-28 

برقم ايداع   5633 وفى تاريخ  21-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/11/2025  

12:00:00ص

35 - احمد ابراهيم مصطفى ابراهيم وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   138407  قيدت فى  2015-01-26 

برقم ايداع   355 وفى تاريخ  24-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  25/01/2025  

12:00:00ص

36 - شركه فايق حبيب اقلديوس وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77884  قيدت فى  19-06-1984 برقم 

ايداع   3135 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2024  

12:00:00ص

37 - شركه الراعي لتجاره الدواجن   شركة سبق قيدها برقم :   77884  قيدت فى  19-06-1984 برقم ايداع   

3136 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2024  12:00:00ص

38 - شركه فايزه شفيق وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   77884  قيدت فى  19-06-1984 برقم ايداع   

3136 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  18/06/2024  12:00:00ص

39 - شركه محمد عبدالواسع الشرقاوى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   117259  قيدت فى  

30-03-2003 برقم ايداع   1405 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/03/2023  12:00:00ص

40 - التجارى الدولى للسمسره فى الوراق الماليه   شركة سبق قيدها برقم :   158186  قيدت فى  

29-06-2010 برقم ايداع   1000002 وفى تاريخ  25-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

28/06/2025  12:00:00ص

41 - شركة السيد احمد حسن الطيبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   73476  قيدت فى  1982-07-06 

برقم ايداع   3532 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  05/07/2017  

12:00:00ص

42 - شركة زهر السيد غطاس وشريكتها   شركة سبق قيدها برقم :   121611  قيدت فى  20-04-2005 برقم 

ايداع   2077 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  19/04/2025  

12:00:00ص

43 - منير محمد الشمونى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   142167  قيدت فى  11-07-2017 برقم ايداع   

4484 وفى تاريخ  28-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  10/07/2027  12:00:00ص

44 - شركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء -شركه تابعه للشركه القابضه للكهرباء مصر   شركة سبق قيدها برقم :   

115787  قيدت فى  05-08-2002 برقم ايداع   4321 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  

واصبحت سارية حتى  04/08/2027  12:00:00ص

45 - تاون تيم TOWN Team   شركة سبق قيدها برقم :   137165  قيدت فى  29-02-2016 برقم ايداع   

1000001 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  12:00:00

ص

46 - محمد عزت عبدالرحيم وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   137165  قيدت فى  29-02-2016 برقم 

ايداع   1000001 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  27/02/2026  

12:00:00ص

47 - فتحيه عبدالعاطى بدوى الخولى وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   141107  قيدت فى  2017-01-15 

برقم ايداع   306 وفى تاريخ  29-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  14/01/2027  

12:00:00ص

48 - شركه  فاطمه عبدالفتاح ابراهيم حبيب وشركاها   شركة سبق قيدها برقم :   95900  قيدت فى  

21-08-1994 برقم ايداع   3893 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

20/08/2024  12:00:00ص

49 - شركه بندارى يوسف مصطفى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   105931  قيدت فى  1999-03-14 

برقم ايداع   1616 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  13/03/2024  

12:00:00ص
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50 - احمد السيد احمد الطيبى وشركاه   شركة سبق قيدها برقم :   118586  قيدت فى  09-11-2003 برقم 

ايداع   5058 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  08/11/2023  

12:00:00ص

51 - ضياء محمد شبل وشريكه   شركة سبق قيدها برقم :   127424  قيدت فى  01-10-2007 برقم ايداع   

5331 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  30/09/2027  12:00:00ص

52 - شركه المجموعه المتحده للوساطه فى الوراق الماليه ش0م0م   شركة سبق قيدها برقم :   136498  قيدت 

فى  30-01-2013 برقم ايداع   410 وفى تاريخ  31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  

29/01/2023  12:00:00ص

53 - ليوجد   شركة سبق قيدها برقم :   136498  قيدت فى  30-01-2013 برقم ايداع   410 وفى تاريخ  

31-08-2022  تم تجديد الشركة  واصبحت سارية حتى  29/01/2023  12:00:00ص
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